
روة  ل

 

ي  قل 

لهندسة 

وقـــــــد عمـــــــل 

ات العامــــــــة 

 أو إحــــــــــدى 

تخصصـــــــية 

ئر وتنســـــــيق 

لمســــــــتويات 

              

  ي

وزير النفط وال

 غل الوظيفة:

ى معية ٔالاق ع

ا -ة امليكانيكية

ـــــــى و الفئـــــــة ٔالاو

إحــــــــدى الجهــــــــا

ديريــــــــــة نفســــــــــها

ـــــــرة فنيـــــــة ت  خ

رؤســـــــاء الـــــــدوائ

 وإيضــــــــاحها للم

 صائية.

 

 

 

 

 

         

دعم التنفيذي

يس املباشر: و

ينوب عن شاغ

  ل التنفيذية

إجازة جا - مة 

الهندسة-ائية/

ٔالاقـــــــل ضـــــــمن ا

ــــــــي  ا أو  ر لــــــــد

ــــــــــي املد دائــــــــــرة 

رى، أو يمتلـــــــك

ا مـــــــن خـــــــالل ر

فيــــــــذها بدقــــــــة

الوصة الجهات

  

ة الاتصال والد

ى وظيفة الرئيس

  نية

ى وظيفة من ي

س دائرة ٔالاعمال

ي ٕالادارة العا  

الكيميا -رولية

ـــــــى ٔالا٤ ـــــــا ع / م

ــــز عمــــــــل مــــــــدير

دير أو رئــــــــــيس د

أخـــــــرمـــــــديريات 

.  

  دارية

وجيـــــــه أعمالهـــــــا

دارة العليــــــــا وتنف

صادرة عن كافة

ي ملدير مديرية

مسمى

املعدن

مسمى

رئيس 

لشهادة العليا

رولية/الب والب

٤/ ســـــــنوات /٨

لشــــــــغل مركــــــ ح

ركــــــــــز عمــــــــــل مــــــــــد

ـــــــة عـــــــن دمـــــــج 

ساس للمديرية

  املهام

ٕالاشرافية وٕالاد

تابعـــــــة لـــــــه، وتو

مــــــــن قبــــــــل ٕالاد

 ل املديرية.
مر ٕالادارية الص

 ة

 

صف الوظيفي

  م التنفيذي

  يذي

ا ا -ختصاصا

سة الكيميائية و

٨ــــدم وظيفـــــــي /

ــــــــ رشــــــــح ســــــــها ال

  ر.

غل ســــــــــابقًا مرك

لجديـــــــدة ناتجـــ

الاختصاص ٔالاس

املهام ٕالا

ـــــــي الـــــــدوائر الت

ـــــــددة واملقــــــــرة م

ة املتعلقة بعمل
القرارات ؤالاوا

ـوريةـبية الس

روة المعدنية

بطاقة الوص

تصال والدعم

 والدعم التنفي

رة بمختلف اخ

الهندس - رولية

ون للمرشـــــــح قــــ

ي الــــــــوزارة نفس

 بالسيد الوزير

كــــــــــون قــــــــــد شــــــــــغ

نـــــــت املديريـــــــة ا

ي مجال الا ت 

ر العمـــــــل   ســـــــ
املديرية. ملهام

ٔالاهــــــــداف املحــ

امالت الرسمية
 والتعليمات وا

مھورية العربي

ة النفط والثر

ى   يفية: ٔالاو

مدير الاظيفي: 

يرية الاتصال 

علوم ٕالادارمي: 

ر – الهندسة الب

 

أن يكـــــــوظيفي: 

ــــــــي ن  ــــــــرت  ٔالاخ

رة أو املرتبطة 

أن يكـــظيفيــــــــــة: 

ملدمجـــــــة إذا كان

عن ثالث سنوات

ـــــــى حســـــــن ف ع
م وفقًا يما بي

ــــــــى تحقيــــــــق ٔالا ع

ى جميع املعا ع
نفيذ التعاميم

الجم

وزار

 

الفئة الوظي 

املسمى الوظ

املديرية: مدي

املؤهل العلم

– الاقتصاد(

الكهربائية).

القـــــــدم الـــــــوظ

ن ــــــــي الســــــــنت

التابعة للوزار

ــــــــــرة الوظ الخ

املـــــــديريات امل

ملدة ال تقل ع

ٕالاشـــــــراف .١
العمل في

العمــــــــل ع .٢
 ٔالادنى.

ر ع .٣ التأش
متابعة تن .٤



ــــــــــي  وامهــــــــــم 

يـــــــــة تـــــــــذليل 

ـــــــــي  العمـــــــــل 

فـــــــــع ســـــــــوية 

ـد الصــــــــــادر 

ســــــــــيق مــــــــــع 

التغطيـــــــــــــة  

              

ــــــــــى دو ـــــــــراف ع

. 
ن أمـــــــــور، وكيفي

ح تكلـــــــــيفهم با

ــى ٕالابـــــــــداع ورف

ريــــــــــد صــــــــــنيف ال

 ا.
  

تطويرهــــــــــا بالتنس

ا.  ع
. 

همة بتنظـــــــــــــيم

 

 

 

 

 

         

م، وٕالاشـــ نــــــــــا

ة.ٔالانظمة النافذ
 يســـــــــتجد مـــــــــن

ـــــــــرا ن عنـــــــــد اق

 ل.
ــــــــى ة املحفـــــــــزة ع

 

عــــــــــة تــــــــــدقيق تص

محاضر جلسا
    

ـل املديريــــــــــة وتط

لرسمية ومتابع
بخصوصهازير 

 ضيوف.
بعـــــــــــــة واملســـــــــــــا

  

م وإمكا تعييــــــــــ
 ا.

ن ؤالا ن القوان
ـــــــــى مـــــــــا عهـــــــــم ع

م مـــــــــن العـــــــــامل

ة بالشكل ٔالامثل
بيئـــــــــة املناســـــــــبة

نظمة النافذة.

ومتابع عليــــــــــه،

لوزير وإعداد م
  

مــــــــــلملتعلقــــــــــة بع

 الوزارة.
والزيارات ال ير

ات الوز ذ توج
اته  .وج

ل الوفود والض
متاة للـــــــــــــوزير و 

ا.  طة 
 

ـــق وصــــــــــكوك ت
ا ال يكلفهم 
لعقوبات ضمن
ديريتـــــــــه الطالعه

ـــــــــرهم يريـــــــــة وغ

ذ مهام املديرية
يئـــــــــة البي ـــــــل و

ن ؤالان القوان

  املهام الفنية

ع قبــــــــــل عرضــــــــــه

ا ال ل يوجه 
   ها.

املوالتعليمــــــــــات

لخاصة بعمل 
ت ولجان الوزي

تنفيذومتابعة 
تابعة تنفيذ تو

ى استقبال ف ع
ات الصـــــــــــــحفية
عة لها واملرتبط
لية واملحاسبة.

 ة

 

ن بمــــــــــا يتفـــــــــ مل
ملتعلقة باملهام ا
ح املكافآت وال
ـــــــــي مد ن  عـــــــــامل

 ل.
ـــــــــي املدي ـــــدوائر 

 يرية.
 لضمان تنفيذ
ــي موقـــــــــع العمــــ

شر ضمن وفق

ا

  .لوزير
ــــــــــائي ق شــــــــــكل 

 الاجتماعات ال
ومتابعة تنفيذه
ت ؤالانظمــــــــــة و

ت والتعاميم ال
علقة باجتماعات

الوزارة بعمل
ا الوزير  ومت ه 

 الوزير. ات
ٕالاشرافو وزير

مـــــــــــــي واللقـــــــــــــاءا
 والجهات التابع
الرقابة الداخل

ـوريةـبية الس

روة المعدنية

ــــــــــى العــــــــــام م ع
كافة الكتب امل
را  املديرية واق
دوريـــــــــة مـــــــــع الع
هم خالل العمل
يـــــــــار رؤســـــــــاء الـــــ

ى املدي  نقلهم إ
ديريات ٔالاخرى
ــــــــي المة العامـــــــــة 

به رئيسه املباش

رية الخاصة بال
ـــــيد الــــــــــوزير بش
رونيًا. قيًا وإلك
سالت وحضور
عمل املديرية و

يث التشــــــــــريعات

غات والتعليمات
الوثائق املتع ر 

املتعلقة شكاوى
همهام ال يكلف
ا يتعلق بإيفاد
ظيم مواعيد الو
حضـــــــــــــور ٕالاعال

أخبار الوزارةو 
ى عمل دائرتي 

مھورية العربي

ة النفط والثر

ٔالاعبــــــــــاء واملهــــــــــام
ى ك والتوقيع ع
ي ن  اء العامل
جتماعـــــــــات الد
ت ال تواجهه
ـــــــــي اختيــ ــــــــرأي 
راح  أو عند اق
 مع مديري املد
هتمـــــــــام بالســـــــــال

ن.  ى العامل
يام بما يكلفه ب

 ٔالاعمال الاداري
يم بريــــــــــد الســــــــ
ل وأرشفته ورق
د وتدقيق املراس
خطة لتطوير ع
ــــــــــي تحــــــــــدي ركة 

 ت املعنية.
البالغ مشاريع 

ى تحض ف ع
معالجة الشكة 

عة الحثيثة للمه
ر كل ما  تحض

تنظة وتدقيق 
ـــــة تنظـــــــــــــيم الح

لنشاطات ومية 
ى ف ٕالاداري ع

الجم

وزار

 

توزيــــــــــع ٔالا .٥
مديريته و

تقييم أد .٦
عقـــــــــد الاج .٧

الصعوبات
إبـــــــــداء الـــ .٨

املديرية أ
التنسيق .٩

الاه .١٠
ٔالاداء لدى

القي .١١
  

تنظيم .١
تنظــــــــــي  .٢

واملحال
إعداد  .٣
وضع خ .٤
املشــــــــــار .٥

الجهات
تدقيق .٦
ٕالاشرا  .٧
متابعة  .٨
املتابع  .٩

متابعة .١٠
مراجعة .١١
متابعــــــــــ .١٢

ٕالاعالمي
ٕالاشراف .١٣



ون 

رئــــــــيس ـــــة: 

 -املدنيــــــــةة 

ـــــــــى وقـــــــــد  و

ى الجهــــــــات 

 أو إحـــــــــدى 

ـــــــرة فنيـــــــــــــة 

ر وتنســــــيق 

يضــــــــــــــاحها 

              

ون الوزير لشؤو

ــــــــاغل الوظيفـــــ

الهندســــــــة -يــــــــة

ـــمن الفئـــــــــة ٔالاو

ــــــــي إحــــــــدى ا أو 

يريـــــــــة نفســـــــــها

ـــــــ و يمتلــــــــــــك خ

رؤســــــاء الــــــدوائر

ذها بدقــــــــــــــة وإ

 

 

 

 

 

         

ركة   ت املش

معاو املباشر:

نــــــــوب عــــــــن شـــ

  ة

دســــــــة الكهربائي

ـــــــــى ٔالاقـــــــــل ضــــــــ

ا ل مــــــــدير لــــــــد

ـــــــــي املدي دائـــــــــرة 

يات أخــــــــــــرى، أ

 

ا مــــــن خــــــالل ر

لعليــــــــــــــا وتنفيــــــــــــــذ

  

ديرية الخدمات

ظيفة الرئيس

  التوزيع

وظيفــــــــة مــــــــن ين

شؤون الهندسية

الهند–انيكيــــــــة 

ـــــــــا ع٤ت / / م

غل مركــــــــز عمــــــــل

دير أو رئـــــــــيس د

 دمــــــــــــج مــــــــــــديري

 للمديرية.س

  دارية

وجيــــــه أعمالهــــــا

قبــــــــــــــل ٕالادارة ال

ظيفي ملدير مد

مسمى وظ

التكرير وا

مســــــــمى و

دائرة الش

لهندســــــــة امليكا

/ ســـــــــنوات٨ي /

ــــــــ رشــــــــح لشــــــــغ

ركـــــــــز عمـــــــــل مـــــــــد

 ناتجــــــــــــة عـــــــــــــن

ختصاص ٔالاساس

ٕالاشرافية وٕالاد

لتابعــــــة لــــــه، وتو

ملقــــــــــــــرة مــــــــــــــن قب

 ة

 

 الوصف الوظ

ركة   ت املش

ــــــــي (ال ى ٔالاقــــــــل 

 قـــــــــدم وظيفـــــــــي

ــ ارة نفســــــــها ال

  د الوزير.

غل ســـــــــابقًا مرك

ـــــــــــة الجديــــــــــــدة

ي مجال الاخت  

املهام ٕالا

ــــــي الــــــدوائر الت  
  ة.

ف املحــــــــــــــددة وامل

ـوريةـبية الس

روة المعدنية

بطاقة

ديرية الخدمات

ركة   ت املش

ــــــــى جامعيــــــــة ع

ـــــــــون للمرشـــــــــح

ــــــــي الــــــــوز ن  ـرت

داملرتبطة بالسي

كـــــــــون قـــــــــد شـــــــــغ

 كانــــــــــــت املديريــ

ن ثالث سنوات

ر العمــــــل ن ســــــ
قًا ملهام املديرية
ـــــــــــق ٔالاهــــــــــــــداف

مھورية العربي

ة النفط والثر

ى   يفية: ٔالاو

مدير مدظيفي: 

ديرية الخدمات

: إجــــــــازة جعلمــــــــي

  علوماتية).

أن يكــــوظيفي: 

ــــــــر ن ٔالاخ لســــــــنت

عة للوزارة أو ا

أن يكوظيفيـــــــــة: 

املدمجــــــــــــة إذا ك

ملدة ال تقل عن

ــــــى حســــــن ف ع
م وفق فيما بي
ــــــــــــــى تحقيــــــ ل ع

الجم

وزار

 

 

الفئة الوظي

املسمى الوظ

مداملديرية: 

املؤهــــــــل الع

الهندسة املع

القـــــــــدم الـــــــــو

ــــــــي ال عمــــــــل 

العامة التابع

ـــــــــرة الوظ الخ

املــــــــــــديريات 

تخصصية مل

ٕالاشــــــراف .١
العمل 

العمــــــــــــــل .٢



ـــــــــي و امهـــــــــم 

ــــــــة تــــــــذليل 

ــــــــي  لعمــــــــل 

ـــوية ٔالاداء 

لهندســــــــية 
للــــــــوزارة أو 

ـــــــ  عم التق

 والحمايــــــــة 

حتياطيــــــــة) 

ن،  لعــــــــــــامل

 املختصـــــــة 

              

 وصائية.
ـــــــــى دو  ـــــــراف ع

 ذة.
 أمــــــــور، وكيفيـــ

ح تكلــــــــيفهم بال

داع ورفـــــــع ســــــ

ق بالشــــــــؤون ا
ــــــــات التابعــــــــة ل

عمليـــــــات الـــــــدع

طــــــــط ٔالامنيــــــــة 

الاح–لتبادليــــــــة 

ة وتســــــــــــليمها لل

ئـــــــيس الـــــــدائرة

 

 

 

 

 

         

افة الجهات الو
م، وٕالاشــــ نـــــــــا

ٔالانظمة النافذ
 يســــــــتجد مــــــــن

ــــــــراح ن عنــــــــد اق

 مثل.
ـــــــى ٕالابـــــــد فـــــــزة ع

بكــــــــل مــــــــا يتعلــــــــق
ســــــــيق مــــــــع الجهـــ

ـــــــى ع شـــــــراف ع

 للــــــــوزارة والخط

ال –الرئيســــــــية

لحة املوجــــــــــــودة

تنســـــــيق مــــــع رئ

  

لصادرة عن كا
م وإمكا تعييـــــــــ

 ا.
ن و من القوان
ــــــــى مــــــــا عهــــــــم ع

م مــــــــن العــــــــامل

رية بالشكل ٔالام
املناســـــــبة املحف

 مة النافذة.

ــــــــي املديريــــــــة ب  
ذلــــــــك مــــــــن تنس

بـــــــالوزارة، والاش

ة املعلوماتيــــــــة

ت التعبويــــــــة (ا

ســــــــــــجالت ٔالاســــــــــــل

. 
ــــــا الفنيـــــــة بالت

 عمل املديرية.
ٔالاوامر ٕالادارية ال
ــــــق وصـــــــــكوك ت
م ال يكلفهم 
والعقوبات ضم
ديريتــــــــه الطالع

ــــــــرهم ديريــــــــة وغ

يذ مهام املديري
يئـــــــة البيئـــــــة ا

ن ؤالانظمة قوان

 املهام الفنية

عمــــــــل الــــــــدوائر
ومــــــــا يتطلبــــــــه ذ

ع الخاصـــــــة بقـــــــ

خاصــــــــة بالبنيــــــــة

 وثــــــــائق املقــــــــرات

وٓالاليــــــــــــات وسـ

بعة واملرتبطة)
ن جهوزي وتـــــــأم

 ة

 

مية املتعلقة بعم
 والقرارات ؤالا
ن بمـــــــــا يتفــــ مل
 املتعلقة باملهام
راح املكافآت و
ــــــــي مد ن  لعــــــــامل

 مل.
ــــــــي املد لــــــــدوائر 

 ديرية.
رى لضمان تنفي
وقـــــــع العمـــــــل و

ضمن وفق الق

ا

لناتجــــــــة عــــــــن ع
ــــــــي الــــــــوزارة، و  

لتقنيـــــــة واملواق

ــــــة واملاليــــــــة الخ
 نفيذها.

اديارات وإعــــــــد
 ة.

ن و ج املــــــــــــراجع

 (والجهات التاب
ا و ارة وصـــــــيان

ـوريةـبية الس

روة المعدنية

عامالت الرسم
يم والتعليمات
ـــــــــى العـــــــــا ــــام ع
ى كافة الكتب
ي املديرية واق
لدوريــــــــة مــــــــع ال
جههم خالل العم
تيــــــــار رؤســــــــاء ال
ى املد ح نقلهم إ
ملديريات ٔالاخر
ـــــــي مو العامـــــــة 

رئيسه املباشر ض

ط والتقــــــــارير ال
زيــــــــة وٓالاليــــــــات

 ى.
مج ؤالانظمـــــــة ا

 لعمل.
دراســــــــات الفنيـــ
خالء ومتابعة تن
ن مبيــــــــت الســــــــي
لدوائر املختصة
خــــــــــــول وخــــــــــــروج

 آليات الوزارة
ل مبــــــاني الـــــــوز

مھورية العربي

ة النفط والثر

 ويات ٔالادنى.
ى جميع املع ر ع
 تنفيذ التعاميم
 ٔالاعبـــــــــاء واملهــــــــ
ى ه والتوقيع ع
ي ن  أداء العامل
الاجتماعــــــــات ال
وبات ال تواجه
ــــــــي اخت الــــــــرأي 
راح ة أو عند اق
ق مع مديري امل

بالســـــــالمة ا ـام
ن.  عامل

بما يكلفه به ر

 كافــــــــة الخطــــــــط
ماتيــــــــة والجاهزي
 العامة ٔالاخرى
ـــــــرامج  تنفيـــــــذ ال
ر ال ن لس لالزم
 الخطــــــــط والد
 والتعبئة وٕالاخ
ن ــــــــى تــــــــأم ف ع
ق مع رؤساء ال
ة ســــــــــــجالت دخ

 ها.
تنظيم شؤون

 خطـــــــط تأهيـــــــل

الجم

وزار

 

للمستو
ر .٣ التأش
متابعة .٤
توزيـــــــــع .٥

مديريته
تقييم أ .٦
عقــــــــد الا .٧

صعوال
إبــــــــداء  .٨

املديرية
التنسيق .٩

الاهتمـــــــ .١٠
لدى الع

القيام  .١١
١٢.   

تــــــــدقيق .١
واملعلوما
الجهات

متابعـــــــة .٢
والف ا

دراســــــــة .٣
الذاتية

الاشــــــــراف .٤
بالتنسيق

متابعــــــــــــة .٥
وتوقيعه

متابعة ت .٦
ســــــةدرا .٧



ت املعنيـــــــــة 

ون 

رئــــــــيس ـــــة: 

ـــــــــى وقـــــــــد  و

ى الجهــــــــات 

 أو إحـــــــــدى 

ـــــــرة فنيـــــــــــــة 

              

ن مـــــــــع الجهـــــــــات
  ا.

ون الوزير لشؤو

ــــــــاغل الوظيفـــــ

ـــمن الفئـــــــــة ٔالاو

ــــــــي إحــــــــدى ا أو 

يريـــــــــة نفســـــــــها

ـــــــ و يمتلــــــــــــك خ

 

 

 

 

 

         

لهـــــــــا، بالتعـــــــــاون
ص والتوقيع عل

  ن ٕالانتاج

معاو املباشر:

  ة

نــــــــوب عــــــــن شـــ

  كلف

  لجيولوجيا)

ـــــــــى ٔالاقـــــــــل ضــــــــ

ا ل مــــــــدير لــــــــد

ـــــــــي املدي دائـــــــــرة 

يات أخــــــــــــرى، أ

 

  

ــــــات التابعـــــــــة ل
ذا الخصوص

مديرية شؤون

ظيفة الرئيس

روة املعدنية وال

وظيفــــــــة مــــــــن ين

قبة ٕالانتاج املك

ال -والكيميائية

ـــــــــا ع٤ت / / م

غل مركــــــــز عمــــــــل

دير أو رئـــــــــيس د

 دمــــــــــــج مــــــــــــديري

 س للمديرية.

لـــــــــوزارة والجهــــــ
ر الالزمة تقاري

لوظيفي ملدير م

مسمى وظ

رول و الب

مســــــــمى و

دائرة مراق

رولية و سة الب

/ ســـــــــنوات٨ي /

ــــــــ رشــــــــح لشــــــــغ

ركـــــــــز عمـــــــــل مـــــــــد

 ناتجــــــــــــة عـــــــــــــن

ختصاص ٔالاساس

 ة

 

ـــــــــي ال الطاقـــــــــة 
 الدراسات والت

قة الوصف الو

  ٕالانتاج

ي (الهندس قل 

 قـــــــــدم وظيفـــــــــي

ــ ارة نفســــــــها ال

  د الوزير.

غل ســـــــــابقًا مرك

ـــــــــــة الجديــــــــــــدة

ي مجال الاخت  

ـوريةـبية الس

روة المعدنية

 دها.
طـــــــــط حفـــــــــظ 
راجعة وتدقيق

بطاق

شؤون ٕالاديرية

  ٕالانتاج

ى ٔالاق معية ع

ـــــــــون للمرشـــــــــح

ــــــــي الــــــــوز ن  ـرت

املرتبطة بالسيد

كـــــــــون قـــــــــد شـــــــــغ

ت املديريــ كانــــــــــــ

ن ثالث سنوات

مھورية العربي

ة النفط والثر

ا العتماد ة عل
ة وتـــــــــدقيق خط
 تنفيذها، ومر

ى   يفية: ٔالاو

مدير مدظيفي: 

ديرية شؤون ٕالا

إجازة جام: لمي

أن يكــــوظيفي: 

ــــــــر ن ٔالاخ لســــــــنت

عة للوزارة أو ا

أن يكوظيفيـــــــــة: 

املدمجــــــــــــة إذا ك

ملدة ال تقل عن

الجم

وزار

 

واملوافقة
مراجعـــــــــة .٨

ومتابعة

  

الفئة الوظي

املسمى الوظ

مداملديرية: 

املؤهل العل

القـــــــــدم الـــــــــو

ــــــــي  العمــــــــل 

العامة التابع

ـــــــــرة الوظ الخ

املــــــــــــديريات 

تخصصية مل

  



ء الــــــــدوائر 

يضــــــــــــــاحها 

ـــــــــي  وامهـــــــــم 

ــــــــة تــــــــذليل 

ــــــــي  لعمــــــــل 

ـــوية ٔالاداء 

ة املعدنية 

 بخصوها 

              

 خــــــــالل رؤســــــــا

ذها بدقــــــــــــــة وإ

 وصائية.
ـــــــــى دو ـــــــراف ع

 ذة.
 أمــــــــور، وكيفيـــ

ح تكلــــــــيفهم بال

ورفـــــــع ســــــداع 

روة  والغاز وال

ة وبيان الرأي

 

 

 

 

 

         

 أعمالهــــــــا مــــــــن

لعليــــــــــــــا وتنفيــــــــــــــذ

افة الجهات الو
م، وٕالاشــــ نـــــــــا

ٔالانظمة النافذ
 يســــــــتجد مــــــــن

ــــــــراح ن عنــــــــد اق

 مثل.
ـــــــى ٕالابـــــــد فـــــــزة ع

 إنتاج النفط

لتابعة للوزارة

  

  دارية

 لــــــــه، وتوجيــــــــه

بــــــــــــــل ٕالادارة الع

لصادرة عن كا
م وإمكا تعييـــــــــ

 ا.
ن و من القوان
ــــــــى مــــــــا عهــــــــم ع

م مــــــــن العــــــــامل

رية بالشكل ٔالام
املناســـــــبة املحف

  مة النافذة.

 السوري من

ي الجهات ا  

ٕالاشرافية وٕالاد

دوائر التابعــــــــة

ملقــــــــــــــرة مــــــــــــــن قب

 عمل املديرية.
ٔالاوامر ٕالادارية ال
ــــــق وصـــــــــكوك ت
م ال يكلفهم 
والعقوبات ضم
ديريتــــــــه الطالع

ــــــــرهمدي ريــــــــة وغ

يذ مهام املديري
يئـــــــة البيئـــــــة ا

ن ؤالانظمة قوان

 املهام الفنية

 

القطر العربي

 صوص.

وية والشهرية

 ة

 

املهام ٕالا

ــــــــي الــــــــد لعمــــــــل 
  ملديرية.

 املحــــــــــــــددة وامل

مية املتعلقة بعم
 والقرارات ؤالا
ن بمـــــــــا يتفــــ مل
 املتعلقة باملهام
راح املكافآت و
ــــــــي مد ن  لعــــــــامل

 مل.
ــــــــي املد لــــــــدوائر 

 ديرية.
رى لضمان تنفي
وقـــــــع العمـــــــل و

ضمن وفق الق

ا

حديد حاجة 

ذا الخص سات 

 ٕالانتاج السنو

ـوريةـبية الس

روة المعدنية

ر ال حســــــــن ســــــــ
م وفقًا ملهام امل
ـــــــــق ٔالاهــــــــــــــداف

عامالت الرسم
يم والتعليمات
ـــــــــى العـــــــــا ــــام ع
ى كافة الكتب
ي املديرية واق
لدوريــــــــة مــــــــع ال
جههم خالل العم
تيــــــــار رؤســــــــاء ال
ى املد ح نقلهم إ
ملديريات ٔالاخر
ـــــــي مو العامـــــــة 

رئيسه املباشر ض

ى إجراءات تح

ى الدراس وقيع ع

وتدقيق خطط

مھورية العربي

ة النفط والثر

ــــــــى ح شــــــــراف ع
م عمل فيما بي
ــــــــــــــى تحقيــــــــ ل ع

 ويات ٔالادنى.

ى جميع املع ر ع
 تنفيذ التعاميم
 ٔالاعبـــــــــاء واملهــــــــ
ى ه والتوقيع ع
ي ن  أداء العامل
الاجتماعــــــــات ال
وبات ال تواجه
ــــــــي اخت الــــــــرأي 
راح ة أو عند اق
ق مع مديري امل
ـام بالســـــــالمة ا

ن.  عامل

بما يكلفه به ر

ى  ٕالاشراف ع

سنويًا والتو

ومراجعة وت 

الجم

وزار

 

ٕالاش .١
العوتنسيق 

العمــــــــــــــل .٢
للمستو

ر .٣ التأش
متابعة .٤
توزيـــــــــع .٥

مديريته
يم أتقي .٦
عقــــــــد الا .٧

الصعو
إبــــــــداء  .٨

املديرية
التنسيق .٩

الاهتمـــــــ .١٠
لدى الع

القيام  .١١
  

١.

٢.



لمستويات 

رامج  يذ ال

 القياسية 

ت وكميات 

ات  التوج

د أوجه 

فطية 

ي  ركة 

ذا  قارير 

طوير 

ا  ع عل

              

رة وتقديمها لل

 ومتابعة تنفي

 واملواصفات

وزارة ومعدالت

لوزارة لبيان ا

عدنية، وتحديد

 واملنشآت النف

لوزارة، واملشار

راد وإعداد التق

وتط بعة للوزارة

قنياته. والتوقيع

 

 

 

 

 

         

ت التابعة للوزا

ا، ل إلشكاليا

دة وبالكميات

ت التابعة للو

ي ال رة العليا 

روة املع غاز وال

غاز والخزانات

ابعة للجهات الت

مة املهنية لألفر

ة للجهات التابع

ا تقن ته وتحدي

  

   د املحددة.

ي الجهات نتاج 

وتقديم الحلول

 ٕالانتاج املحد

  طورة. مت

ي الجهات نتاج 

تقديمها لإلدار

لنفط والغطاع ا

  ت.

نقل النفط والغ

ي الج ة الفنية 

آلليات والسالم

لقدرة ٕالانتاجية

وتبسيط عمليات

فيذها باملواعيد

ة لعمليات ٕالانت

ابعة للوزارة و

وأساليب مدة

الل نماذج تتبع

ل عمليات ٕالان

ية املحددة وت

ي منشآت قط  

قويم الانحرافا

حماية أنابيب نق

ماية والصيانة

ئية والدورية لآل

لالزمة لرفع الق

ليف ٕالانتاج وت

  

 ة

 

اًل، ومتابعة تنف

ن املوارد الالزمة

ي الجهات التا

 الزمنية املعتم

 وذلك من خال

ر الدورية حول

صفات القياسي

راقبة تطبيقها

ات معالجة وتق

ن سالمة وح م

ع وحدات الحم

لصيانة الوقائي

رحات ا ت واملق

خفض تكالية و 

  .ية العليا

ـوريةـبية الس

روة المعدنية

عتمادها أصوال

ن ى طلبات ـتأم

 ليا.

ي ليات ٕالانتاج 

وفق الجداول

دالت املطلوبة،

دقيق التقارير

ا للمواص طابق

 

ر ٕالانتاجية ومر

ا، ووضع آليا

ر تأ وضع تداب

لك بالتعاون مع

ال وإجراءات ا

  

دقيق الدراسات

ن حيث النوعي

ستويات ٕالاداري

مھورية العربي

ة النفط والثر

ى اع ليصار إ

ى  التوقيع ع

دارية العلٕالا 

مراقبة عملي 

ٕالانتاجية وف

طبقًا للمعد

مراجعة وتد 

ٕالانتاج ومط

بخصوصها.

ر  وضع املعاي

الانحراف ف

ي  املشاركة 

والغازية وذل

متابعة أعما

الخصوص.

مراجعة وتد 

املنتجات من

رفعها للمسو 

الجم

وزار

 

٣.

٤.

٥.

٦.

٧.

٨.

  



ون 

س دائرة 

زة جامعيــة 
بمختلــــــــف 

ـــــــــى وقـــــــــد  و

ى الجهــــــــات 

 أو إحـــــــــدى 

ـــــــرة فنيـــــــــــــة 

مســـــــتويات 

              

  ي

ون الوزير لشؤو

رئيس الوظيفة: 

إجــازة -لعامــة 
علــــــــوم ٕالادارة ب

ـــمن الفئـــــــــة ٔالاو

ــــــــي إحــــــــدى ا أو 

ريـــــــــة نفســـــــــهاي

ـــــــ و يمتلــــــــــــك خ

 وإيضـــــــاحها للم

 

 

 

 

 

         

ي لتعاون الدو

معاو املباشر:

  ة

ب عن شاغل

ــي ٕالادارة ا ليــا 
ع – كيميائيــــــــة

ـــــــــى ٔالاقـــــــــل ضــــــــ

ا ل مــــــــدير لــــــــد

ـــــــــي املدي دائـــــــــرة 

يات أخــــــــــــرى، أ

 

فيـــــــذها بدقـــــــة

 حددة لها.

  

التخطيط واة

ظيفة الرئيس

روة املعدنية وال

ظيفة من ينوب
   والتخطيط

الشــهادة العلي
روليــــــــة والك الب

ـــــــــا ع/ ٤ت / م

غل مركــــــــز عمــــــــل

دير أو رئـــــــــيس د

 دمــــــــــــج مــــــــــــديري

 س للمديرية.

  دارية

ارة العليـــــــا وتنف

ق ٔالاهداف املح

ي ملدير مديرية

مسمى وظ

رول و الب

مسمى وظ
ٕالاحصاء

ي - والاجتمــا
الهندســــــــة ا –

/ ســـــــــنوات٨ي /

ــــــــ رشــــــــح لشــــــــغ

ركـــــــــز عمـــــــــل مـــــــــد

 ناتجــــــــــــة عـــــــــــــن

ختصاص ٔالاساس

ٕالاشرافية وٕالاد

ٕالادمـــــــن قبـــــــل

ملديرية وتحقيق

 ة

 

صف الوظيفي

ط والتعاون

ي   لدو

ط الاقتصــادي
م السياســــــــية

 قـــــــــدم وظيفـــــــــي

ــ ارة نفســــــــها ال

  د الوزير.

غل ســـــــــابقًا مرك

ـــــــــــة الجديــــــــــــدة

ي مجال الاخت  

املهام ٕالا

حـــــــددة واملقـــــــرة 

ي امل ر العمل  س

ـوريةـبية الس

روة المعدنية

بطاقة الوص

التخطيطديرية

ط والتعاون ال

ــي التخطــيط ر 
العلــــــــوم –صاد

ـــــــــون للمرشـــــــــح

ــــــــي الــــــــوز ن  ـرت

املرتبطة بالسيد

كـــــــــون قـــــــــد شـــــــــغ

 كانــــــــــــت املديريــ

ن ثالث سنوات

 ٔالاهـــــــداف املح

تعلق بحسن س

مھورية العربي

ة النفط والثر

ى   يفية: ٔالاو

مدير مدظيفي: 

التخطيطديرية 

ر: لمــي ماجســت
ــــــــي (الاقـــــــــتص ل 

  .)ا

أن يكــــوظيفي: 

ــــــــر ن ٔالاخ لســــــــنت

عة للوزارة أو ا

أن يكوظيفيـــــــــة: 

املدمجــــــــــــة إذا ك

ملدة ال تقل عن

ـــــــى تحقيـــــــق  ع

ى كل ما يت ف ع

الجم

وزار

 

الفئة الوظي

املسمى الوظ

ي   الدو

مداملديرية: 

املؤهــل العل
ــــــــى ٔالاقــــــــل ع
اختصاصا

القـــــــــدم الـــــــــو

ــــــــي ال عمــــــــل 

العامة التابع

ـــــــــرة الوظ الخ

املــــــــــــديريات 

تخصصية مل

العمـــــــل  .١
 ٔالادنى.

رافٕالاش .٢



ـــــــــي  وامهـــــــــم 

ـــة تــــــــــــذليل 

ــــــــي  لعمــــــــل 

ـــوية ٔالاداء 

 التنفيذية 

  .ي

              

 ة النوعية.

 وصائية.
ـــــــــى دو ـــــــراف ع

 ذة.
أمــــــــــــور وكيفيـــــــــــ

ح تكلــــــــيفهم بال

داع ورفـــــــع ســــــ

  ديرية.

 .زارة

سيق الخطط

ي التعاون  الدو

 . الخطط

 

 

 

 

 

         

قًا ملهام املديرية

افة الجهات الو
م، وٕالاشــــ نـــــــــا

ٔالانظمة النافذ
ســــــــــــتجد مــــــــــــن 

ــــــــراح ن عنــــــــد اق

 مثل. 
ـــــــى ٕالابـــــــد فـــــــزة ع

  .النافذة

ة عن دوائر املد

راتيجيات الوز
 

ي وضع وتنس  

ي.   ن الدو
رها مع شركاء 

 الالزمة لتنفيذ

  

م وفق  فيما بي

لصادرة عن كا
م وإمكا تعييـــــــــ

ا.  م 
ن و من القوان

ــــــــــــى مــــــــــــا يس م ع

م مــــــــن العــــــــامل

رية بالشكل ٔالام
املناســـــــبة املحف

ن ؤالانظمة  ن

لفنية الصادرة
. 

وسياسات واس
رة املدى  .وقص
رتبطة بالوزارة

 شركاء التعاون
ر ت التفاهم وغ

ات املؤسسية

تنسيق العمل 

 عمل املديرية.
ٔالاوامر ٕالادارية ال
ــــــق وصـــــــــكوك ت
ام ال يكلفهم

ضم والعقوبات
تــــــــــــه إلطالعهــــــــــــم

ــــــــرهم ديريــــــــة وغ

يذ مهام املديري
يئـــــــة ايئـــــــة الب

وفق القوانصه

 املهام الفنية

 

عمال الكافة ٔالا 
ي .لتعاون الدو

جمة أهداف وس
ة ومتوسطة و
ي الجهات املر

ون مع مختلف
قيات ومذكرات

وتطوير ٕالامكانا

 ة

 

ؤساء الدوائر وت

مية املتعلقة بعم
 والقرارات ؤالا
ن بمـــــــــا يتفــــ مل
ب املتعلقة باملها

املكافآت وراح
ــــــــــــي مديريت ن  ل

 مل.
ــــــــي املد لــــــــدوائر 

 ديرية.
رى لضمان تنفي
وقـــــــع العمـــــــل و

ضمن اختصاص

ا

كئق املتضمنة
ة التخطيط وال

ي الوزارة رجل  
 تنفيذية طويلة
ي يتعاون الدو

  ها.
مجاالت التعاو

شاريع الاتفاقم
   الوزارة.

 بناء القدرات و

ـوريةـبية الس

روة المعدنية

ر من خالل رؤ

عامالت الرسم
يم والتعليمات
ـــــــــى العـــــــــا ــــام ع

الكتبى كافة
ي املديرية واق
ي مــــــــــــع العــــــــــــامل
جههم خالل العم
تيــــــــار رؤســــــــاء ال
ى املد ح نقلهم إ
ملديريات ٔالاخر
ـــــــي مو العامـــــــة 

رئيسه املباشر ض

 التقارير والوثا
هيئةطة بعمل

ديريات املعنية
خططعداد ال

التخطيط والت
جهات التابعة له
رحات ى مق ع
رحات  ى مق ع
ي ط التنفيذية 

يل  املساهمة 

مھورية العربي

ة النفط والثر

 أعمال الدوائر

ى جميع  املعر ع
 تنفيذ التعاميم
 ٔالاعبـــــــــاء واملهــــــــ

ى ه، والتوقيع ع
ي ن  أداء العامل
اجتمــــــــــــاع دوري
وبات ال تواجه

ــــــــي اختالــــــــر  أي 
راح ة أو عند اق
ق مع مديري امل
ـام بالســـــــالمة ا

ن.  عامل

بما يكلفه به ر

ى  وتصديق ع
 الاعمال املرتبط

سائر املدق مع 
ق واملشاركة بإع
كة مع أجهزة ا
ة للوزارة والجه

والتصديق ع ق
والتصديق ع ق

 تنفيذ الخطط
رحات حول مق

الجم

وزار

 

توجيه .٣

ر .٤ التأش
متابعة .٥
توزيـــــــــع .٦

مديريته
تقييم أ .٧
عقــــــــــــد  .٨

الصعو
ابــــــــداء  .٩

املديرية
التنسيق .١٠
الاهتمـــــــ .١١

لدى الع
القيام  .١٢

تدقيق .١
متابعة .٢
التنسيق .٣
التدقيق .٤
املشارك .٥

املجمعة
التدقيق .٦
التدقيق .٧
متابعة .٨
إعداد م .٩



مــــع رؤســــاء 

 ؤون

س دائرة 

 –)كيميائيـــة

ي  ن 
لسيد 

 املـــــــــــديريات 
ـــــــــية ملـــــــــدة ال 

              

هــــا بالتنســــيق م

ا.   شأ

 

ون الوزير لشؤو

رئيسالوظيفة: 

روليــة والك  الب

رت ن ٔالاخ سنت
 أو املرتبطة بال

ســــــــــها أو إحـــــــــــدى
فنيـــــــــة تخصصـــ

 

 

 

 

 

         

 ليــــتم اعتماده

ي ش ات الالزمة 

 اس والجودة

معاوناملباشر:
  ية

ب عن شاغل ا

الهندســـة –صــاد

ي الس وقد عمل 
للوزارةلتابعة 

املديريـــــــــــة نفسـ
ـــــــــرة ف متلـــــــــك خ

  

ا لتقــــارير بشــــأ

راح ٕالاصالحا ق

ر مديرية القيا

ظيفة الرئيس 
روة املعدني وال

ظيفة من ينوب
  ٔالاداء الف

ـــي  الاقتص(قــل 
  .ا

ى، و  الفئة ٔالاو
جهات العامة ال

ـــــــــــي  س دائــــــــــرة 
ت أخـــــــــرى، أو يم

ذها وإعــــداد ال

مل، وتقديم واق

مديرركز عمل

مسمى وظ
رول و الب

مسمى وظ
مؤشرات ٔالا

ـــى ٔالاق معيــة ع
ا ف اختصاصا

ى القل ضمن
ي إحدى الج و 

مـــــــــــدير أو رئـــــــــــيس
مـــــــــج مـــــــــديريات

  لمديرية.

 ة

 

 ومتابعــــة تنفيــــذ

قة بتطوير العم

ف الوظيفي ملر

   والجودة

إجـــازة جام -دة
ٕالادارة بمختلف

ى٤ت / ا ع / م
ا أو ل مدير لد

مركـــــــــــز عمــــــــــل م
ناتجـــــــــة عـــــــــن د
ص ٔالاساس لل

ـوريةـبية الس

روة المعدنية

وية والطارئــــة،

حديات املتعلق

بطاقة الوصف

ديرية القياس

  والجودة

ـــي إدارة الجــود  
علوم ٕالا -لعامة

/ سنوات٨يفي /
شغل مركز عمل

شــــــــــغل ســـــــــــابقًا م
يـــــــــة الجديـــــــــدة 

مجال الاختصاص

مھورية العربي

ة النفط والثر

لخطــــط الســــنو
  ر.
ملعوقات والتح ا

ى   فية: ٔالاو

ظيفي: مدير مد

يرية القياس و

ر مـــي:  ماجســت
ي  ٕالادارة العليا 

  يفي:

رشح قدم وظي
ها ال ُرشح لش

  يفية:

ملرشـــــــــــح قـــــــــــد ش
 كانـــــــــت املديري

ي مجث سنو  ات 

الجم

وزار

 

وضــــع ا .١٠
الدوائر

تحديد .١١

  

الفئة الوظيف

املسمى الوظ

املديرية: مدي

املؤهــل العلم
الشهادة العل

القدم الوظي

أن يكون للمر
الوزارة نفسه

  الوزير.

رة الوظي الخ

أن يكــــــــــون امل
املدمجـــــــــة إذا
تقل عن ثالث

 



ئر وتنســـــــيق 

للمســــــــتويات 

ــــــــــي  وامهــــــــــم 

فيـــــــــة تـــــــــذليل 

ـــــــــي  بالعمـــــــــل 

ســــــــوية ٔالاداء 

دمــــه الجهــــة 

واملواصـفات 

ة عـن الجهـة 

              

 رؤســـــــاء الـــــــدوا

ة وإيضــــــــاحها لل

 وصائية.
ــــــــــى د شــــــــــراف ع

 ة.
ن أمـــــــــور، وكيفي

راح تكلـــــــــيفهم ب

بــــــــداع ورفــــــــع س

ــــ تقد دمات ال

ر واملقـاييس و ي

 ملعتمدة.
لبيانات املتاحة

.  

 

 

 

 

 

         

مـــــــن خـــــــالل ــــــا

نفيــــــــذها بدقــــــــة

فة الجهات الو
م، وٕالاش كانــــــــــا

ٔالانظمة النافذة
يســـــــــتجد مـــــــــنا 

ـــــــــر ن عنـــــــــد اق ل

 ثل.
ــــــــى ٕالابـ فــــــــزة ع

والخــــد ل الفنيــــة

وافـق مـع املعـاي

قواعد الفنية ا
، من خالل البة

ر ٔالاداء املؤسس

  

 

هـــتوجيـــــــه أعمال

العليــــــــا وتندارة

لصادرة عن كاف
م وإمك تعييــــــــــ

 ا.
ن ؤالا من القوان

ـــــــــى مـــــــــا عهـــــــــم ع

م مـــــــــن العـــــــــامل

ية بالشكل ٔالامث
 املناســــــــبة املحف

 ة النافذة.

ر  لألعمــــالملعــــاي

ا بمـا يتو وتحـدي

س الوطنية والق
ا الجهة العامة

جرائية لتطوير

  املهام

 ملهام ٕالادارية

لتابعـــــــة لـــــــه، وت

 مــــــــن قبــــــــل ٕالاد

 مل املديرية.
وامر ٕالادارية الص

ـــــــــق وصــــــــــكوك
 ال يكلفهم 

والعقوبات ضمن
الطالعمديريتـــــــــه

ـــــــــرهم ديريـــــــــة وغ

ديريةيذ مهام امل
يئــــــــة البيئــــــــة 

ن ؤالانظمة وان
 املهام الفنية

املقــــاييس واملة
  ديرية.

ـا وت ة ومراجع
ى.  ع

فات واملقاييس
ل تقدمهات ا

فيذ الخطة ٕالاج

 ة

 

ا

ـــــــي الـــــــدوائر ال  
.  

حــــــــددة واملقــــــــرة

ية املتعلقة بعم
والقرارات ؤالاو
ن بمــــــــــا يتفـــ مل
ملتعلقة باملهام
راح املكافآت و
ـــــــــي مد ن  لعـــــــــامل

 مل.
ـــــــــي املد لـــــــــدوائر 

 يرية.
ى لضمان تنفيذ
وقــــــــع العمــــــــل و

ضمن وفق القو

ثــــائق املتضــــمنة
رة عن دوائر املد
ة بالجهة العامـة
ل الرئيس ٔالاع
وطنية واملواصف
الف والخدما

ئق املرتبط بتنف

ـوريةـبية الس

روة المعدنية

ر العمـــــــل ن ســـــــ
ًا ملهام املديرية
 ٔالاهــــــــداف املح

عامالت الرسمي
م والتعليمات و
ــــــــــى العــــــــــا ـام ع
 كافة الكتب ا
ر ي املديرية واق
دوريـــــــــة مـــــــــع ال
ههم خالل العم
تيـــــــــار رؤســـــــــاء ال
ى املد ح نقلهم إ
ملديريات ٔالاخرى
ــــــــي مو لعامــــــــة 

ئيسه املباشر ض

ى التقــــارير والوث
الصادرو  عة لها

لجودة الخاصة
عتمادها من قبل
ر الو بيق املعاي
ع جودة ٔالاداء

ا.  طة 
التقارير والوثائ

مھورية العربي

ة النفط والثر

ـــــــى حســـــــن ف ع
م وفقًا فيما بي
ــــــــى تحقيــــــــق  ع

ى جميع املع ع
تنفيذ التعاميم
ٔالاعبــــــــــاء واملهــــــــــا
ى  والتوقيع ع
ي ن  داء العامل
الاجتماعـــــــــات الد
ات ال تواجهه
ـــــــــي اختي لـــــــــرأي 
راح  أو عند اق
ق مع مديري امل
م بالســــــــالمة ال

ن.  عامل
بما يكلفه به رئي

ــــى وتصــــديق ع
والجهات التابع
نظمة وأدلة الج

الع والدولية، 
ى ضمان تطب ع
ى رفع العمل ع
والجهات املرتبط
ى ا وتصديق ع

الجم

وزار

 

ٕالاشـــــــراف .٩
العمل ف

العمــــــــل .١٠
 ٔالادنى.

ر  .١١ التأش
متابعة ت .١٢
توزيــــــــــع  .١٣

مديريته
تقييم أد .١٤
عقـــــــــد الا .١٥

الصعوبا
إبـــــــــداء ال .١٦

املديرية
التنسيق .١٧
الاهتمــــــــا .١٨

لدى الع
القيام بم .١٩

تــــدقيق و .١
العامة و

راح .٢ أ اق
الوطنية

العمل ع .٣
متابعة ا .٤

العامة و
تدقيق و .٥



  العامة. 
ـــــــ  ٔالاداء الف

 لة.
 مـــــع رؤســـــاء 

لكشـف عــن 

ؤون التكرير 

رئــــــــــيس فــــــــــة: 

-مليكانيكيــــــــــــــة

ي  ن 
لسيد 

              

نافسية للجهة
ر ٔالا رات ومعـــــــاي

امة ذات الصلة
هـــــا بالتنســـــيق

ا.   شأ
مـة النافـذة وال

ون الوزير لشؤو

شـــــــــاغل الوظيف

امليالهندســــــــــــــة  

رت ن ٔالاخ سنت
 أو املرتبطة بال

 

 

 

 

 

         

ى الب يئة التنع
ضـــــــمن املؤشـــــــر

مع الجهات العا
ا ليـــــتم اعتماد

ي ش ت الالزمة 
ن ؤالانظم قـانون

  ظيم القطاع

معاوناملباشر:

ينــــــــــوب عــــــــــن ش

  غاز

-والكيميائيــــــــــــــة

ي الس وقد عمل 
لتابعة للوزارة

  

ر ال لها أثر ع ي
رة الرشـــــــيدة) 

عامة وتبادلها مع
ا لتقـــــارير بشـــــأ

راح ٕالاصالحات ق
بعـة تطبيـق الق

ير مديرية تنظ

ظيفة الرئيس 

وظيفــــــــــة مـــــــــن ي

ون النفط والغ

روليــــــــــــــة و ة الب

ى، و  الفئة ٔالاو
جهات العامة ال

ؤشرات واملعاي
لحوكمـــــــة (ٕالادا

 ة تطبيقها.
جهة الععمل ال

ـذها وإعـــــداد ال

ل، وتقديم واق
ـر متاب ـ ع والف

مدملركز عمل

مسمى وظ
 والتوزيع

مســـــــــمى و

دائرة شؤو

ـــــــــــــي (الهندســــــــــــــة

ى القل ضمن
ي إحدى الج و 

 ة

 

ل تتضمن املؤ
ن مبـــــــادئ ال ط

لجودة وضرورة
ي مجاالت ع ت 
 ومتابعـــــة تنفيـــــ

ة بتطوير العمل
لعمـل ٕالاداري و

صف الوظيفي مل

  لقطاع

ـــ ــــــــــــــى ٔالاقــــــــــــــل 

ى٤ت / ا ع / م
ا أو ل مدير لد

ـوريةـبية الس

روة المعدنية

طط والتقارير ال
ن ضـــــــمان تـــــــوط

 جهة العامة.
فة التوعية بال
قاعدة معلومات
وية والطارئـــــة،

حديات املتعلقة
علقـة بتطـوير ال

  

بطاقة الوص

تنظيم الديرية

  قطاع

زة جامعيــــــــــــــة ع

/ سنوات٨يفي /
شغل مركز عمل

مھورية العربي

ة النفط والثر

وتصديق الخط
ق والتأكـــــــد مـــــــن
ص لعمل الج
ى نشر ثقاف ف ع
ى إعداد قا ف ع
لخطـــــط الســـــنو

 
املعوقات والتح

رحـات املتعمل ق
الخلل والهدر.

ى   فية: ٔالاو

ظيفي: مدير مد

تنظيم القيرية 

إجــــــــــــــازةعلمــــــــــــــي: 

.  

  يفي:

رشح قدم وظي
ها ال ُرشح لش

الجم

وزار

 

تدقيق و .٦
التـــــــدقيق .٧

والتخص
ٕالاشراف .٨
الاشراف .٩

وضـــــع ال .١٠
الدوائر.

تحديد ا .١١
تقـديم ا .١٢

مواطن 
  

الفئة الوظيف

املسمى الوظ

املديرية: مدي

املؤهــــــــــــــل الع

الجيولوجيا).

القدم الوظي

أن يكون للمر
الوزارة نفسه

  الوزير.



املديريات 
 عن ثالث 

ســـــــاء الـــــــدوائر 

وإيضــــــــــاحها  

ـة الجهـــــــــــــات 

ـــــــى دوامهـــــــم 

 ور، وكيفيــــــــة

فهم بالعمــــــل 

رفـــــــع ســـــــوية 

              

سها أو إحدى 
صية ملدة ال تقل

ن خـــــــالل رؤس

فيــــــــــذها بدقــــــــــة

درة عـــــــــــــن كافـــــــــــــة

اف ع وٕالاشـــــــر 

 مة النافذة.

تجد مــــــــن أمــــــــو

ــــــراح تكلــــــيف  اق

ـــــــى ٕالابـــــــداع ور

 

 

 

 

 

         

ي املديرية نفس  
 فنية تخصصي

ـــــه أعمالهـــــــا مـــــــن

رة العليــــــــــا وتنف

اريـــــــــــــة الصـــــــــــــاد

م، م وإمكانـــــــا

. 

ن ؤالانظم قوان

ــــــــى مــــــــا يســــــــت  ع

ن عنــــــد لعــــــامل

 شكل ٔالامثل.

ـــبة املحفـــــــزة ع

 فذة.

  

أو رئيس دائرة
رة أو يمتلك خ

  شرافية

ــــــة لـــــــه، وتوجيـــ

ـــــن قبــــــــــل ٕالادار

 ملديرية.

 ؤالاوامـــــــــــــر ٕالاد

م صـــــــكوك تعييـــــــ

ا. ل يكلفهم 

وبات ضمن الق

ــــــــه الطالعهــــــــم

ــــــرهم مــــــن ال وغ

هام املديرية بالش

 البيئـــــــة املناســــــ

 ؤالانظمة النا

ركز عمل مدير أ
يريات أخرى، أ

  املهام

وٕالاشر ٕالادارية

الـــــــدوائر التابعــــ

 يرية.

دة واملقــــــــــرة مـــــــ

تعلقة بعمل امل

ت والقـــــــــــــرارات 

مـــــــا يتفـــــــق وصــ

تعلقة باملهام ال

ملكافآت والعقو

ــــــــي مديريتـــ ن  ل

 عمل.

ــــــي املديريــــــة و ر 

 رية.

ضمان تنفيذ مه

يئـــــــة لعمـــــــل و

ن  وفق القوان

 ة

 

شغل سابقًا مرك
ة عن دمج مدي

 لمديرية.

املهام ٕالا

ـــــــي ا ر العمـــــــل 

 وفقًا ملهام املد

هــــــــــداف املحــــــــــد

ت الرسمية املت

م والتعليمـــــــــــــات

ن بم ــــــى العـــــــامل

كافة الكتب املت

راح امل يرية واق

ــــــة مــــــــع العــــــــامل

جههم خالل الع

ؤســــــاء الــــــدوائر

ى املدير قلهم إ

ات ٔالاخرى لض

ـــــــي موقـــــــع ال ـة 

 املباشر ضمن

ـوريةـبية الس

روة المعدنية

ن املرشح قد ش

 الجديدة ناتجة
لل ص ٔالاساس

ـــــــى حســـــــن ســـــــ

م مل فيما بي

ى تحقيــــــــــق ٔالاه

 ٔالادنى.

جميع املعامالت

فيـــــــــــــذ التعـــــــــــــاميم

ــ ــــاء واملهـــــــام ع

ى كا والتوقيع ع

ي املد ن  لعامل

ماعــــــــات الدوريـــ

عوبات ال تواج

ــــــي اختيــــــار رؤ ي 

راح نق و عند اق

 مديري املديريا

لســـــــالمة العامـــــــ

ن.  لعامل

كلفه به رئيسه

مھورية العربي

ة النفط والثر

أن يكون يفية:
كانت املديرية 

جال الاختصاص

ٕالاشـــــــراف ع 

وتنسيق العم

ــــــــــى  العمــــــــــل ع

للمستويات ٔالا

ى ج  ر ع التأش

متابعـــــــــــــة تنفي 

 الوصائية.

توزيـــــــع ٔالاعبــــــ 

ي مديريته و

تقييم أداء ال 

عقــــــــد الاجتما 

تذليل الصعو

إبــــــداء الــــــرأي 

ي املديرية أو

التنسيق مع 

الاهتمـــــــام بالس .

ٔالاداء لدى ال

القيام بما يك .

 

الجم

وزار

 

رة الوظي الخ
املدمجة إذا ك
ي مج سنوات 

١.

٢.

٣.

٤.

٥.

٦.

٧.

٨.

٩.

١٠

١١



 الاستثمار، 
ي الجهات   

ة بعة للوزار 

الاستكشاف، 
روة  لغاز  وال

ا  ل معالج

ي الجهات   

ف، التنقيب 
روة املعدنية 

ة  مل املشا
ف، التنقيب 
 وة املعدنية

ادة من أهم 

ب والحفر، 
املنفذة  دنية

   القطاع.

              

قيب والحفر،
املنفذة ملعدنية

ن الجهات التا

ت (املسح، الا
للنفط والدير) 

رحات سبل  مق

جان املختصة

ح، الاستكشاف
ر ط والغاز  وال

ت طبيعة العم
ح، الاستكشاف

رو ط والغاز  وال
مكانية الاستفا

ف، التنقيبكشا
روة املعد ز  وال

ما يخدم عمل 

 

 

 

 

 

         

ستكشاف، التنق
روة املع لغاز  وال

ورية الواردة من

 حول عمليات
راد والتصد ست
ا وتدقيق  ف

يد الوزير واللج

عمليات (املسح
للنفطلتصدير)

  القة.
 والجهات ذات
عمليات (املسح

للنفطلتصدير)
صها، والنظر بإم

ملسح، الاستكش
للنفط والغاز) 

ات الحديثة بم

  

ت (املسح، الاس
للنفط والير)

ق التقارير الدو

هرية) والطارئة
 التخزين، الاس
د الانحرافات

صادرة عن السي

واجه تنفيذ ع
راد وال ن، الاست
الهات ذات الع
ظمات الدولية

عاملتعلقة ب جية
راد و  ال، الاست

ملعدة بخصوص

يذ عمليات (ا
راد والتصدير)
ستخدام التقنيا

 املهام الفنية

عمليات تنفيذ
راد والتصدي ست
ومتابعة وتدقيق

ى   .دارية ٔالاع
شه - ة (يومية

كرير، التوزيع،
وتحديد ،وزارة

  لوزارة.
ات الص لتوج

عوبات ال تو
وزيع، التخزين
تعاون مع الجه
درة عن املنظ
ية والتكنولوج
وزيع، التخزين
جعة التقارير امل

  طاع.
طوير آلية تنفي
ر تخزين، الاست
رحات حول اس

 ة

 

 بيانات حول ت
التخزين، الاس
و ،بشكل دوري

للمستويات ٕالاد
التتبع الدورية
ر، النقل، التك
ت التابعة للو

لي ارية العليا
ذ القرارات وال

كاليات والصع
، التكرير، التو
بالتنسيق والت
دراسات الصا
طورات العلمي
، التكرير، التو
 للوزارة، ومراج
خدم عمل القط
ت املتعلقة بتط
ر، التوزيع، الت

رح  وتقديم املق

ـوريةـبية الس

روة المعدنية

ى بناء قاعدة
رير، التوزيع،

ا ب، ارة وتحدي
وتقديمها ل وص

راجعة تقارير ا
حفر، الاستثما

ي الجهات فذة 

مستويات ٕالادار
ى متابعة تنفيذ

  ارة.
 معالجة ٕالاشك
ستثمار، النقل
،لتابعة للوزارة

د ٔالابحاث والد
أهم التط، ولية

ستثمار، النقل
لجهات التابعة

ا بما يخ ردة ف
قيق الدراسات
لنقل، التكرير
لتابعة للوزارة،

مھورية العربي

ة النفط والثر

ىٕالا  . شراف ع
النقل، التكر
التابعة للوزا

ذا الخصوص
تدقيق ومرا  .

التنقيب والح
فاملن املعدنية

وتقديمها للم
ى . ٕالاشراف ع

التابعة للوزا
ي . املشاركة 

والحفر، الاس
ي الجهات ال

متابعة رصد .
العربية والد
والحفر، الاس
ي الج املنفذة 
البيانات الوا

مراجعة وتد .
الاستثمار، ال
ي الجهات ال

الجم

وزار

 

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

  

  

  



يس 

ئة 

ا  د

يرية 

خرى، 

اس 

مــــــــن 

ــذها 

              

ن الوزير 

رئي الوظيفة:

ل ضمن الفئ

عمل مدير لد

ي املدي دائرة 

 مديريات أخ

تصاص ٔالاسا

م هــــــــاــــــه أعمال

لعليــــــــا وتنفيــــــــ

 

 

 

 

 

         

معاون:ملباشر

  

 عن شاغل 

  ة

ى ٔالاقل ا ع م

لشغل مركز ع

  زير.

دير أو رئيس 

جة عن دمج

الاخت مجال

 لــــــــه، وتوجيــــ
   املديرية.

البــــــــل ٕالادارة 

  القانونية

  

فة الرئيس امل

 رير والتوزيع

فة من ينوب

ات القانونية

/ م٤سنوات /

ها ال ُرشح ل

 بالسيد الوز

مركز عمل مد

الجديدة ناتج

ي ث سنوات 

  ٕالادارية

وائر التابعــــــــة
م وفقًا ملهام
قــــــــرة مــــــــن قب

الشؤونيرية

 

مسمى وظيفة

لشؤون التكر

مسمى وظيفة

دائرة الدراسا

 ي الحقوق

/ س٨وظيفي /

لوزارة نفسه

رتبطةة أو امل

شغل سابقًا مر

نت املديرية ا

قل عن ثالث

 املهام

ٕالإالاشرافية و

ــــــــي الــــــــدو مــــــــل 
م مل فيما بي
ملحــــــــددة واملق

 ى.

في لمدير مدي

 ة

 

مون

ل

  نونية
م

د

ى ٔالاقل ة ع

مرشح قدم و

ي ا ن  رت ٔالاخ

لتابعة للوزارة

ملرشح قد ش

دمجة إذا كان

صية ملدة ال تق

ٕالا املهام

ر العم ـن ســــــــ
وتنسيق العم
ق ٔالاهــــــــداف ا
ستويات ٔالادنى

وصف الوظيف

ـوريةـبية الس

روة المعدنية

ى   ٔالاو

: مدير الشؤو

الشؤون القا

جازة جامعية

 أن يكون للم

ن ٔالا ي السنت  

ات العامة ال

أن يكون امل: 

املديريات املد

فنية تخصصي

ــــــــى حســــــــ ف ع
ساء الدوائر و
ــــــــى تحقيــــــــق ع
ضاحها للمس

بطاقة الو

مھورية العربي

ة النفط والثر

ة الوظيفية:

مى الوظيفي

  ونية

: مديرية ارية

إج: العلميهل 

:م الوظيفي

ى، وقد عمل

 إحدى الجها

رة الوظيفية

ها أو إحدى ا

رة فن متلك خ

  يرية.

ٕالاشــــــــراف .١
خالل رؤس

العمــــــــل ع .٢
بدقة وإيض

الجم

وزار

 

الفئة

املسم

القانو

املدير

املؤه

القدم

ى ٔالاو

ي أو 

ر الخ

نفسه

أو يم

للمدي

١

٢



افــــــــة 

م، 
ـــــــ  ل

ن  وان

مــــــــن 

ـــــراح 

ــــــــــى  ع

ع 

رات 

              

ـــــادرة عــــــــن كا

م وإمكانــــــــــــــا
قـــــــة باملهـــــــام ا

ضـــــــــــــمن القـــــــــــــو

يســــــــتجد مــــــــا 

ــــ ن عنـــــــد اق ل

  ٔالامثل.
ة املحفــــــــــزة ع

 

 بالتعاون مع

نوني فيما 

صكوك والقرا

 

 

 

 

 

         

 
ٕالاداريــــــــة الصـــــ

ــكوك تعييــــــــــــــ
لكتـــــــب املتعلق

عقوبـــــــــــــات ض

ــــــــى م عهــــــــم ع

م مـــــــن العـــــــامل

رية بالشكل
ئــــــــــة املناســــــــــبة

 مة النافذة.

لجهة العامة

  ة ٔالاخرى.

اء الرأي القا

  جهة العامة

ٔالانظمة والص

  .ة

  

مل املديرية.
ت ؤالاوامــــــــر ٕالا

يتفــــــــــــــق وصــــــــــــــ
ـــــــى كافـــــــة ال ع

ملكافـــــــــــــآت والع

الطالعديريتــــــــه 
 الل العمل. 

ـــــــرهم ريـــــــة وغ
 ى املديرية. 

املديريذ مهام 
يئــــــــــة البيئ و

ن ؤالانظم وان
 

صلة بمهام ال

لجهات العامة

 العامة وإبد

ي الج وأدائه 

التنظيمية ؤالا

 الجهة العامة

 املتعلقة بعم
ت والقــــــــرارات

ن بمــــــــــــــا ي امل
ه والتوقيـــــــع ع

ـــــــــــــراح امل  واق

ــــــــي مد ن  امل
تواجههم خال
ـــــــي املدير وائر 
ى راح نقلهم إ
لضمان تنفيذ
قــــــــــع العمــــــــــل و

 ن.
من وفق القو
ملهام الفنية

مية وذات الص

لعامة ومع ال

ي الجهة مية 

ليات العمل و

التشريعية وا

ختصاصات

 ة

 

الت الرسمية
م والتعليمــــــــات

ــــــــــــــى العــــــــــــــا  ع
ـــــــي مديريتـــــــه  

ــــــــــي املديريـــــــــــــة

يــــــــة مــــــــع العــــــــا
عوبات ال ت
رؤســـــــاء الـــــــدو
ية أو عند اق
ريات ٔالاخرى ل
ــــــــــي موق مــــــــــة 
 لدى العامل

ه املباشر ضم
ا

ونية والتنظيم

خل الجهة ال

ونية والتنظيم

  الت.

نية لتطوير آل

ن واملراسيم ا

عمل ومهام وا

ـوريةـبية الس

روة المعدنية

جميع املعامال
ــــــذ التعــــــــاميم

 صائية.
ــــــــــــاء واملهــــــــــــــام
ـــــــى دوامهـــــــم ع

ــــ ن   العـــــــــــــامل
 افذة.

اعــــــــات الدوري
ة تذليل الصع
ـــــــي اختيـــــــار ر  
ي املديري مل 
مديري املدير
لســــــــــالمة العا
 سوية ٔالاداء
كلفه به رئيسه

راسات القانو

لتنظيمية دا

قضايا القانو

يه من املعامال

القانونسات

ن شاريع القوان

ت الناظمة لع

مھورية العربي

ة النفط والثر

ى ج ر ع لتأش
متابعــــــــة تنفيـــــ
لجهات الوص
توزيــــــــــــــع ٔالاعبـــــ
وٕالاشـــــــراف ع

ا.  يكلفهم 
تقيـــــــــــــيم أداء 
ؤالانظمة النا
عقــــــــد الاجتما
مور، وكيفية
بـــــــداء الـــــــرأي
تكليفهم بالعم
لتنسيق مع م
الاهتمــــــــــام بالس
ٕالابداع ورفع
لقيام بما يكل

إعداد الدر 

الوحدات ا

معالجة الق 

يعرض عليه

وضع الدراس 

تدقيق مشا 

والتعليمات

الجم

وزار
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جهة 

 من 

              

لصالح الجة 

ا و املرتبطة 

  .ئق

 

 

 

 

 

         

رتبة املالية امل

لتابعة لها أو

ة تلك العوائق

  

صيل الذمم 

ية والجهات ا

قود ومعالجة

 صكوك تحص

ٕالادارة املركزية

  .نافذة

ض تنفيذ العق

 ة

 

اسبة لتنفيذ

  .ها

رمها ٕالا  ال ت

 ؤالانظمة الن

رض ية ال تع

ـوريةـبية الس

روة المعدنية

مع دائرة املحا

ختلف أشكاله

شاريع العقود

ن وفق القوان

وائق القانوني

مھورية العربي

ة النفط والثر

التنسيق مع 

العامة بمخ

تدقيق مشا 

ا وف فعاليا

دراسة العو 

 

الجم

وزار
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