بطاق ١ايٛصف ايٛظٝف٢
____________

اضِ ايٛظٝف : ١ضهستري عــاّ ذلافظ١
ايٛصف ايعاّ :

اجملُٛع : ١إداز ٠عًٝا
ايدزجـــ : ١ايعـــــاي١ٝ

 تكع ٖر ٙايٛظٝف ١ضُٔ ٚظا٥ف قٝادات اإلداز ٠احملً. ١ٝ
 ختتص ٖر ٙايٛظٝف ١باملعا ١ْٚف ٢ايطٝاض ١ايعاَٚ ١ضري ايعُـٌ ايـر ٣تتـ ٙ ٛاهجٗـص٠
ايتٓفٝر ١ٜباحملافظ. ١

ايٛاجبات ٚاملطٛ٦يٝات :





ٜعٌُ غاغٌ ايٛظٝف ١حتت اإلغساف املباغس يًطٝد احملافظ .
اإلغساف عً ٢ايعاًَني بدٜٛإ عاّ احملافظ. ١
اإلغساف عً ٢اهعُاٍ ايت ٢تتٖ ٛا اهجٗص ٠ايتٓفٝر ١ٜباحملافظ. ١
ـ١
اإلغساف عً ٢إعداد َػـسَٛ ٚاشْـ ١احملافظـٚ ١إقـ او تٛشٜـع اإلعتُـادات امل
يإلضتثُازات بعد اعتُادٖا َٔ ايٛحدات احملً. ١ٝ
اإلغساف عًٚ ٢ضع ايكٛاعد ايت ٢تهفٌ حطٔ ضري ايعٌُ باهجٗص ٠ايتابع ١يـ٘ ٚٚضـع
ايكٛاعد اخلاص ١مبػسٚعات اإلضهإ ٚايت طٝط ايعُساْ. ٢
اإلغــساف عًــ ٢ايدزاضــات ٚاملٛضــٛعات ايتــ ٢تعــسض عًــ ٢اجملًــظ ايػــعب ٢احملًــ٢
يًُخافظــَ ١ــٔ ايٓاحٝــ ١ايفٓٝــٚ ١اإلدازٜــٚ ١ايكاْْٝٛــٚ ١ايعُــٌ عًــٚٚ ٢ضــع قــسازات
ٚتٛصٝات اجملًظ ايػعبَٛ ٢ضع ايتٓفٝر .
َعا ١ْٚايطًطات امل ت  ١فٚ ٢ضع اخلطط املاي ١ٝايالشَ ١يػ ٕٛ٦احملافظ. ١
إبدا ٤ايسأ ٣ف ٢إدازٚ ٠إضتثُاز أزاض ٢احملافظٚ ١ممتًهاتٗا ٚايت سف فٗٝا .
اإلغساف عً ٢إعداد ايتكازٜس ٚاملرنسات ايت ٢تسفع يًطًط ١امل ت . ١
حضٛز املؤمتسات ٚاإلجتُاعات ٚايٓدٚات ٚايت ٢تتعًل بطبٝع ١ايعٌُ .



َؤٌٖ عاٍ َٓاضب َع َصاٚي ١ايعٌُ فٚ ٢ظا٥ف ايدزج ١اهدْـَ ٢ـد ٠تكـٌ عـٔ ضـٓ١
( داخٌ ايٛحد. ) ٠
َؤٌٖ عاٍ َٓاضب َع َصاٚي ١ايعٌُ َد ٠نً ١ٝتكٌ عٔ  71ضٓ ( ١خازج ايٛحد. ) ٠
اخلرب ٠ايهاف ١ٝف ٢دلاٍ ايعٌُ ف ٢اإلداز ٠احملً. ١ٝ
احل  ٍٛعً ٢دٚزات تدزٜبَٓ ١ٝاضب ١ف ٢دلاٍ ايعٌُ .
قدز ٠نبري ٠عً ٢ايكٝادٚ ٠ايتٛجٚٚ ٘ٝضع اخلطط ٚايرباَج .









َطايب ايتأٖ: ٌٝ





بطاق ١ايٛصف ايٛظٝف٢
____________

اضِ ايٛظٝف : ١ضهستري عاّ َطاعد ذلافظ١
ايٛصف ايعاّ :

اجملُٛع : ١إداز ٠عًٝا
ايدزجـــ : ١ايعـــــاي١ٝ

 تكع ٖر ٙايٛظٝف ١ضُٔ ٚظا٥ف قٝادات اإلداز ٠احملً. ١ٝ
 ختتص ٖر ٙايٛظٝف ١باملعا ١ْٚف ٢ايطٝاض ١ايعاَٚ ١ضري ايعُـٌ ايـر ٣تتـ ٙ ٛاهجٗـص٠
ايتٓفٝر ١ٜباحملافظ. ١

ايٛاجبات ٚاملطٛ٦يٝات :




ٜعٌُ غاغٌ ايٛظٝف ١حتت اإلغساف املباغس يًطٝد احملافظ .
َتابع ١اهعُاٍ ايت ٢تتٖ ٛا اهجٗص ٠ايتٓفٝر ١ٜباحملافظ. ١
ــ١
اإلغـ اى فــ ٢إعــداد َػــسَٛ ٚاشْــ ١احملافظــٚ ١إقـ او تٛشٜــع إعتُــادات امل
يإلضتثُازات بعد اعتُادٖا َٔ ايٛحدات احملً. ١ٝ
ٚضع ايكٛاعد ايت ٢تهفٌ حطٔ ضري ايعُـٌ بـاهجٗص ٠ايتٓفٝرٜـ ١باحملافظـٚٚ ١ضـع
ايكٛاعد اخلاص ١مبػسٚعات اإلضهإ ٚايت طٝط ايعُساْ. ٢
إعداد ايدزاضات ٚاملٛضٛعات ايت ٢تعسض عً ٢اجملًظ ايػعب ٢احملًـ ٢يًُخافظـَ ١ـٔ
ايٓاح ١ٝايفٓٝـٚ ١اإلدازٜـٚ ١ايكاْْٝ ٛـٚ ١ايعُـٌ عًـٚ ٢ضـع قـسازات ٚتٛصـٝات اجملًـظ
ايػعبَٛ ٢ضع ايتٓفٝر .
إبدا ٤ايسأ ٣ف ٢إدازٚ ٠إضتثُاز أزاض ٢احملافظٚ ١ممتًهاتٗا ٚايت سف فٗٝا .
إعداد ايتكازٜس ٚاملرنسات ايت ٢تسفع يًطًط ١امل ت . ١
حضٛز املؤمتسات ٚاإلجتُاعات ٚايٓدٚات ٚايت ٢تتعًل بطبٝع ١ايعٌُ .



َؤٌٖ عاٍ َٓاضب َع َصاٚي ١ايعٌُ فٚ ٢ظا٥ف ايدزج ١اهدْـَ ٢ـد ٠تكـٌ عـٔ ضـٓ١
( داخٌ ايٛحد. ) ٠
َؤٌٖ عاٍ َٓاضب َع َصاٚي ١ايعٌُ َد ٠نً ١ٝتكٌ عٔ  71ضٓ ( ١خازج ايٛحد. ) ٠
اخلرب ٠ايهاف ١ٝف ٢دلاٍ ايعٌُ ف ٢اإلداز ٠احملً. ١ٝ
احل  ٍٛعً ٢دٚزات تدزٜبَٓ ١ٝاضب ١ف ٢دلاٍ ايعٌُ .
قدز ٠نبري ٠عً ٢ايكٝادٚ ٠ايتٛجٚٚ ٘ٝضع اخلطط ٚايرباَج .








َطايب ايتأٖ: ٌٝ





بطاق ١ايٛصف ايٛظٝف٢
____________

اضِ ايٛظٝف : ١زٝ٥ظ َسنص َٚد١ٜٓ
ايٛصف ايعاّ :

اجملُٛع : ١إداز ٠عًٝا
ايدزجـــ : ١ايعـــــاي١ٝ

 تكع ٖر ٙايٛظٝف ١عً ٢زأع ايٛظا٥ف ايتٓفٝر ١ٜباملسنص ٚاملد. ١ٜٓ
 ختتص ٖر ٙايٛظٝف ١باإلغساف عًٚ ٢ضـع ايكٛاعـد ايتـ ٢تهفـٌ حطـٔ ضـري ايعُـٌ
باهجٗص ٠اإلداز ١ٜايتٓفٝر ١ٜيًٛحد ٠احملً. ١ٝ

ايٛاجبات ٚاملطٛ٦يٝات :





ٜعٌُ غاغٌ ايٛظٝف ١حتت اإلغساف املباغس يًطٝد احملافظ .
اإلغساف عً ٢ايعاًَني باملسنص ٚاملد. ١ٜٓ
اإلغساف عًٚ ٢ضع اخلطط املايٚ ١ٝاإلداز ١ٜاخلاص ١باملسنص ٚاملد. ١ٜٓ
اإلغــساف عًــ ٢إعــداد َػــسَٛ ٚاشْــ ١املسنــص ٚاملدٜٓــٚ ١إق ـ او تٛشٜــع اإلعتُــادات
 ١يإلضتثُازات بعد إعتُادٖا عًَ ٢ػسٚعات املسنص ٚاملد ١ٜٓامل تًف. ١
امل
اإلغساف عً ٢ايدزاضات ٚاملٛضٛعات ايت ٢تعسض عً ٢اجملًظ ايػعب ٢احملً ٢يًُسنـص
ٚاملد َٔ ١ٜٓايٓاحٝـ ١ايفٓٝـٚ ١اإلدازٜـٚ ١ايكاْْٝٛـٚٚ ١ضـع قـسازات ٚتٛصـٝات اجملًـظ
ايػعب ٢احملً ٢يًُسنص ٚاملدَٛ ١ٜٓضع ايتٓفٝر .
َتابع ١اهعُاٍ ايت ٢تتٖ ٛا اهجٗـص ٠ايتٓفٝرٜـ ١بـاملسنص ٚاملدٜٓـٚ ١تكٝـَ ِٝطـت٣ٛ
ٚحطٔ إجناش املػسٚعات ٚاخلدَات عًَ ٢طت ٣ٛاملسنص ٚاملدٚ ١ٜٓإعداد تكازٜس بػأْٗا
ٚزفعٗا إىل ايطًط ١امل ت ١
ايٛقٛف عً ٢املػانٌ ايت ٢تعٛم املسافل ٚاملٓػـتت بـاملسنص ٚاملدٜٓـَ ١ـٔ دا ٤أعُا ـا
ٚٚضع احلً ٍٛاملٓاضب ١يًتغًب عًٖ ٢ر ٙاملػانٌ .
اإلغــساف عًــٚ ٢ضــع ايكٛاعــد ايتــ ٢تهفــٌ حطــٔ ضــري ايعُــٌ بــاهجٗص ٠اإلدازٜــ١
ٚايتٓفٝرٜــ ١بــاملسنص ٚاملدٜٓــٚٚ ١ضــع ايكٛاعــد اخلاصــ ١مبػــسٚعات اإلضــهإ
ٚايت طٝط ايعُساْ ٢باملسنص ٚاملد. ١ٜٓ
ايتعاَ ٕٚع ٚحدات ذلً ١ٝأخس ٣ف ٢إْػا ٤أ ٚإداز ٠أعُاٍ أَ ٚسافل َػ نٚ ١ذيو ْعد
َٛافك ١اجملًظ ايػعب ٢احملً ٢يًُسنص ٚاملد. ١ٜٓ
دزاضٚ ١إبد ٤ايسأ ٣ف ٢املٛضٛعات اإلضتثُازٜ ١ٜتٖ ٛا املسنص ٚاملد. ١ٜٓ
َساقب ١حت  ٌٝاملٛازد اخلاص ١باملسنص ٚاملد ١ٜٓأٜا نإ ْٛعٗا .
اإلغساف عً ٢إعداد ايتكازٜس ٚاملرنسات ايت ٢تسفع يًطًط ١اهعً. ٢
حضٛز املؤمتسات ٚاإلجتُاعات ٚايٓدٚات ٚايت ٢تتعًل بطبٝع ١ايعٌُ .



َؤٌٖ عاٍ َٓاضب َع َصاٚي ١ايعٌُ فٚ ٢ظا٥ف ايدزج ١اهدْـَ ٢ـد ٠تكـٌ عـٔ ضـٓ١
( داخٌ ايٛحد. ) ٠
َؤٌٖ عاٍ َٓاضب َع َصاٚي ١ايعٌُ َد ٠نً ١ٝتكٌ عٔ  71ضٓ ( ١خازج ايٛحد. ) ٠
اخلرب ٠ايهاف ١ٝف ٢دلاٍ ايعٌُ ف ٢اإلداز ٠احملً. ١ٝ
احل  ٍٛعً ٢دٚزات تدزٜبَٓ ١ٝاضب ١ف ٢دلاٍ ايعٌُ .
قدز ٠نبري ٠عً ٢ايكٝادٚ ٠ايتٛجٚٚ ٘ٝضع اخلطط ٚايرباَج .














َطايب ايتأٖ: ٌٝ





بطاق ١ايٛصف ايٛظٝف٢
____________

اضِ ايٛظٝف : ١زٝ٥ظ ح٢
ايٛصف ايعاّ :

اجملُٛع : ١إداز ٠عًٝا
ايدزجـــ : ١ايعــــاي١ٝ

 تكع ٖر ٙايٛظٝف ١عً ٢زأع ايٛظا٥ف ايتٓفٝر ١ٜباحل. ٢
 ختتص ٖر ٙايٛظٝف ١باإلغساف عًٚ ٢ضـع ايكٛاعـد ايتـ ٢تهفـٌ حطـٔ ضـري ايعُـٌ
باهجٗص ٠اإلداز ١ٜايتٓفٝر ١ٜباحل. ٢

ايٛاجبات ٚاملطٛ٦يٝات :





ٜعٌُ غاغٌ ايٛظٝف ١حتت اإلغساف املباغس يًطٝد احملافظ .
اإلغساف عً ٢ايعاًَني باحل. ٢
اإلغساف عًٚ ٢ضع اخلطط املايٚ ١ٝاإلداز ١ٜايالشَ ١يػ ٕٛ٦احل. . ٢
اإلغساف عً ٢ايدزاضات ٚاملٛضٛعات ايت ٢تعسض عً ٢اجملًظ ايػعب ٢احملً ٢يًخَ ٢ـٔ
ايٓاح ١ٝايفٓٚ ١ٝاإلدازٚ ١ٜايكاْٚٚ ١ْٝٛضع قسازات ٚتٛصـٝات اجملًـظ ايػـعب ٢احملًـ٢
يًخَٛ ٢ضع ايتٓفٝر .
ــ١
اإلغــساف عًــ ٢إعــداد َػــسَٛ ٚاشْــ ١احلــٚ ٢إق ـ او تٛشٜــع اإلعتُــادات امل
يإلضتثُازات بعد إعتُادٖا عًَ ٢طت ٣ٛاحل. ٢
اإلغــساف عًــٚ ٢ضــع ايكٛاعــد ايتــ ٢تهفــٌ حطــٔ ضــري ايعُــٌ بــاهجٗص ٠اإلدازٜــ١
ٚايتٓفٝر ١ٜباحلٚٚ ٢ضع ايكٛاعد اخلاص ١مبػسٚعات اإلضهإ ٚايت طٝط ايعُساْـ٢
باحل. ٢
اإلغساف عًَ ٢تابع ١اهعُاٍ ايت ٢تتٖ ٛا اهجٗص ٠ايتٓفٝر ١ٜيًخـٚ ٢تكٝـَ ِٝطـت٣ٛ
اهداٚ ٤حطٔ إجناش املػسٚعات ٚاخلدَات عًـَ ٢طـت ٣ٛاحلـٚ ٢إعـداد تكـازٜس بػـأْٗا
ٚزفعٗا إىل ايطًط ١امل ت . ١
َساقب ١حت  ٌٝاملٛازد اخلاص ١باحل ٢أٜا نإ ْٛعٗا .
ايٛقٛف عً ٢املػانٌ ايت ٢تعـٛم املسافـل ٚاملػـسٚعات بـاحلَ ٢ـٔ دا ٤أعُا ـا ٚٚضـع
احلً ٍٛاملٓاضب ١يًتغًب عًٖ ٢ر ٙاملػانٌ .
اإلغساف عً ٢إعداد ايتكازٜس ٚاملرنسات ايت ٢تسفع يًطًط ١امل ت . ١
حضٛز املؤمتسات ٚاإلجتُاعات ٚايٓدٚات ٚايت ٢تتعًل بطبٝع ١ايعٌُ .



َؤٌٖ عاٍ َٓاضب َع َصاٚي ١ايعٌُ فٚ ٢ظا٥ف ايدزج ١اهدْـَ ٢ـد ٠تكـٌ عـٔ ضـٓ١
( داخٌ ايٛحد. ) ٠
َؤٌٖ عاٍ َٓاضب َع َصاٚي ١ايعٌُ َد ٠نً ١ٝتكٌ عٔ  71ضٓ ( ١خازج ايٛحد. ) ٠
اخلرب ٠ايهاف ١ٝف ٢دلاٍ ايعٌُ ف ٢اإلداز ٠احملً. ١ٝ
احل  ٍٛعً ٢دٚزات تدزٜبَٓ ١ٝاضب ١ف ٢دلاٍ ايعٌُ .
قدز ٠نبري ٠عً ٢ايكٝادٚ ٠ايتٛجٚٚ ٘ٝضع اخلطط ٚايرباَج .











َطايب ايتأٖ: ٌٝ





بطاق ١ايٛصف ايٛظٝف٢
____________

اضِ ايٛظٝف : ١ضهستري عاّ َطاعد ذلافظ١
ايٛصف ايعاّ :

اجملُٛع : ١إداز ٠عًٝا
ايدزجـــَ : ١دٜس عاّ

 تكع ٖر ٙايٛظٝف ١ضُٔ ٚظا٥ف قٝادات اإلداز ٠احملً. ١ٝ
 ختتص ٖر ٙايٛظٝف ١باملعا ١ْٚف ٢ايطٝاض ١ايعاَٚ ١ضري ايعُـٌ ايـر ٣تتـ ٙ ٛاهجٗـص٠
ايتٓفٝر ١ٜباحملافظ. ١

ايٛاجبات ٚاملطٛ٦يٝات :




ٜعٌُ غاغٌ ايٛظٝف ١حتت اإلغساف املباغس يًطٝد احملافظ .
َتابع ١اهعُاٍ ايت ٢تتٖ ٛا اهجٗص ٠ايتٓفٝر ١ٜباحملافظ. ١
ــ١
اإلغـ اى فــ ٢إعــداد َػــسَٛ ٚاشْــ ١احملافظــٚ ١إقـ او تٛشٜــع إعتُــادات امل
يإلضتثُازات بعد اعتُادٖا َٔ ايٛحدات احملً. ١ٝ
ٚضع ايكٛاعد ايت ٢تهفٌ حطٔ ضري ايعُـٌ بـاهجٗص ٠ايتٓفٝرٜـ ١باحملافظـٚٚ ١ضـع
ايكٛاعد اخلاص ١مبػسٚعات اإلضهإ ٚايت طٝط ايعُساْ. ٢
إعداد ايدزاضات ٚاملٛضٛعات ايت ٢تعسض عً ٢اجملًظ ايػعب ٢احملًـ ٢يًُخافظـَ ١ـٔ
ايٓاح ١ٝايفٓٝـٚ ١اإلدازٜـٚ ١ايكاْْٝٛـٚ ١ايعُـٌ عًـٚ ٢ضـع قـسازات ٚتٛصـٝات اجملًـظ
ايػعبَٛ ٢ضع ايتٓفٝر .
إبدا ٤ايسأ ٣ف ٢إدازٚ ٠إضتثُاز أزاض ٢احملافظٚ ١ممتًهاتٗا ٚايت سف فٗٝا .
إعداد ايتكازٜس ٚاملرنسات ايت ٢تسفع يًطًط ١امل ت . ١
حضٛز املؤمتسات ٚاإلجتُاعات ٚايٓدٚات ٚايت ٢تتعًل بطبٝع ١ايعٌُ .



َؤٌٖ عاٍ َٓاضب َع َصاٚي ١ايعٌُ فٚ ٢ظا٥ف ايدزج ١اهدَْ ٢د ٠تكـٌ عـٔ ضـٓتني
( داخٌ ايٛحد. ) ٠
َؤٌٖ عاٍ َٓاضب َع َصاٚي ١ايعٌُ َد ٠نً ١ٝتكٌ عٔ  71ضٓ ( ١خازج ايٛحد. ) ٠
اخلرب ٠ايهاف ١ٝف ٢دلاٍ ايعٌُ ف ٢اإلداز ٠احملً. ١ٝ
احل  ٍٛعً ٢دٚزات تدزٜبَٓ ١ٝاضب ١ف ٢دلاٍ ايعٌُ .
ايكدز ٠عً ٢ايكٝادٚ ٠ايتٛج. ٘ٝ








َطايب ايتأٖ: ٌٝ





بطاق ١ايٛصف ايٛظٝف٢
____________

اضِ ايٛظٝف : ١زٝ٥ظ َسنص َٚد١ٜٓ
ايٛصف ايعاّ :

اجملُٛع : ١إداز ٠عًٝا
ايدزجـــَ : ١دٜس عاّ

 تكع ٖر ٙايٛظٝف ١عً ٢زأع ايٛظا٥ف ايتٓفٝر ١ٜباملسنص ٚاملد. ١ٜٓ
 ختتص ٖر ٙايٛظٝف ١باإلغساف عًٚ ٢ضـع ايكٛاعـد ايتـ ٢تهفـٌ حطـٔ ضـري ايعُـٌ
باهجٗص ٠اإلداز ١ٜايتٓفٝر ١ٜيًٛحد ٠احملً. ١ٝ

ايٛاجبات ٚاملطٛ٦يٝات :





ٜعٌُ غاغٌ ايٛظٝف ١حتت اإلغساف املباغس يًطٝد احملافظ .
اإلغساف عً ٢ايعاًَني باملسنص ٚاملد. ١ٜٓ
اإلغساف عًٚ ٢ضع اخلطط املايٚ ١ٝاإلداز ١ٜاخلاص ١باملسنص ٚاملد. ١ٜٓ
اإلغــساف عًــ ٢إعــداد َػــسَٛ ٚاشْــ ١املسنــص ٚاملدٜٓــٚ ١إق ـ او تٛشٜــع اإلعتُــادات
 ١يإلضتثُازات بعد إعتُادٖا عًَ ٢ػسٚعات املسنص ٚاملد ١ٜٓامل تًف. ١
امل
اإلغساف عً ٢ايدزاضات ٚاملٛضٛعات ايت ٢تعسض عً ٢اجملًظ ايػعب ٢احملً ٢يًُسنـص
ٚاملد َٔ ١ٜٓايٓاحٝـ ١ايفٓٝـٚ ١اإلدازٜـٚ ١ايكاْْٝٛـٚٚ ١ضـع قـسازات ٚتٛصـٝات اجملًـظ
ايػعب ٢احملً ٢يًُسنص ٚاملدَٛ ١ٜٓضع ايتٓفٝر .
َتابع ١اهعُاٍ ايت ٢تتٖ ٛا اهجٗـص ٠ايتٓفٝرٜـ ١بـاملسنص ٚاملدٜٓـٚ ١تكٝـَ ِٝطـت٣ٛ
ٚحطٔ إجناش املػسٚعات ٚاخلدَات عًَ ٢طت ٣ٛاملسنص ٚاملدٚ ١ٜٓإعداد تكازٜس بػأْٗا
ٚزفعٗا إىل ايطًط ١امل ت . ١
ايٛقٛف عً ٢املػانٌ ايت ٢تعٛم املسافل ٚاملٓػـتت بـاملسنص ٚاملدٜٓـَ ١ـٔ دا ٤أعُا ـا
ٚٚضع احلً ٍٛاملٓاضب ١يًتغًب عًٖ ٢ر ٙاملػانٌ .
اإلغــساف عًــٚ ٢ضــع ايكٛاعــد ايتــ ٢تهفــٌ حطــٔ ضــري ايعُــٌ بــاهجٗص ٠اإلدازٜــ١
ٚايتٓفٝرٜــ ١بــاملسنص ٚاملدٜٓــٚٚ ١ضــع ايكٛاعــد اخلاصــ ١مبػــسٚعات اإلضــهإ
ٚايت طٝط ايعُساْ ٢باملسنص ٚاملد. ١ٜٓ
ايتعاَ ٕٚع ٚحدات ذلً ١ٝأخس ٣ف ٢إْػا ٤أ ٚإداز ٠أعُاٍ أَ ٚسافل َػ نٚ ١ذيو ْعد
َٛافك ١اجملًظ ايػعب ٢احملً ٢يًُسنص ٚاملد. ١ٜٓ
دزاضٚ ١إبد ٤ايسأ ٣ف ٢املٛضٛعات اإلضتثُازٜ ١ٜتٖ ٛا املسنص ٚاملد. ١ٜٓ
َساقب ١حت  ٌٝاملٛازد اخلاص ١باملسنص ٚاملد ١ٜٓأٜا نإ ْٛعٗا .
اإلغساف عً ٢إعداد ايتكازٜس ٚاملرنسات ايت ٢تسفع يًطًط ١اهعً. ٢
حضٛز املؤمتسات ٚاإلجتُاعات ٚايٓدٚات ٚايت ٢تتعًل بطبٝع ١ايعٌُ .



َؤٌٖ عاٍ َٓاضب َع َصاٚي ١ايعٌُ فٚ ٢ظا٥ف ايدزج ١اهدَْ ٢د ٠تكـٌ عـٔ ضـٓتني
( داخٌ ايٛحد. ) ٠
َؤٌٖ عاٍ َٓاضب َع َصاٚي ١ايعٌُ َد ٠نً ١ٝتكٌ عٔ  71ضٓ ( ١خازج ايٛحد. ) ٠
اخلرب ٠ايهاف ١ٝف ٢دلاٍ ايعٌُ ف ٢اإلداز ٠احملً. ١ٝ
احل  ٍٛعً ٢دٚزات تدزٜبَٓ ١ٝاضب ١ف ٢دلاٍ ايعٌُ .
ايكدز ٠عً ٢ايكٝادٚ ٠ايتٛج. ٘ٝ














َطايب ايتأٖ: ٌٝ





بطاق ١ايٛصف ايٛظٝف٢
____________

اضِ ايٛظٝف : ١زٝ٥ظ ح٢
ايٛصف ايعاّ :

اجملُٛع : ١إداز ٠عًٝا
ايدزجـــَ : ١دٜس عاّ

 تكع ٖر ٙايٛظٝف ١عً ٢زأع ايٛظا٥ف ايتٓفٝر ١ٜباحل. ٢
 ختتص ٖر ٙايٛظٝف ١باإلغساف عًٚ ٢ضـع ايكٛاعـد ايتـ ٢تهفـٌ حطـٔ ضـري ايعُـٌ
باهجٗص ٠اإلداز ١ٜايتٓفٝر ١ٜباحل. ٢

ايٛاجبات ٚاملطٛ٦يٝات :





ٜعٌُ غاغٌ ايٛظٝف ١حتت اإلغساف املباغس يًطٝد احملافظ .
اإلغساف عً ٢ايعاًَني باحل. ٢
اإلغساف عًٚ ٢ضع اخلطط املايٚ ١ٝاإلداز ١ٜايالشَ ١يػ ٕٛ٦احل. . ٢
اإلغساف عً ٢ايدزاضات ٚاملٛضٛعات ايت ٢تعسض عً ٢اجملًظ ايػعب ٢احملً ٢يًخَ ٢ـٔ
ايٓاح ١ٝايفٓٚ ١ٝاإلدازٚ ١ٜايكاْٚٚ ١ْٝٛضع قسازات ٚتٛصـٝات اجملًـظ ايػـعب ٢احملًـ٢
يًخَٛ ٢ضع ايتٓفٝر .
ــ١
اإلغــساف عًــ ٢إعــداد َػــسَٛ ٚاشْــ ١احلــٚ ٢إق ـ او تٛشٜــع اإلعتُــادات امل
يإلضتثُازات بعد إعتُادٖا عًَ ٢طت ٣ٛاحل. ٢
اإلغــساف عًــٚ ٢ضــع ايكٛاعــد ايتــ ٢تهفــٌ حطــٔ ضــري ايعُــٌ بــاهجٗص ٠اإلدازٜــ١
ٚايتٓفٝر ١ٜباحلٚٚ ٢ضع ايكٛاعد اخلاص ١مبػسٚعات اإلضهإ ٚايت طٝط ايعُساْـ٢
باحل. ٢
اإلغساف عًَ ٢تابع ١اهعُاٍ ايت ٢تتٖ ٛا اهجٗص ٠ايتٓفٝر ١ٜيًخـٚ ٢تكٝـَ ِٝطـت٣ٛ
اهداٚ ٤حطٔ إجناش املػسٚعات ٚاخلدَات عًـَ ٢طـت ٣ٛاحلـٚ ٢إعـداد تكـازٜس بػـأْٗا
ٚزفعٗا إىل ايطًط ١امل ت . ١
َساقب ١حت  ٌٝاملٛازد اخلاص ١باحل ٢أٜا نإ ْٛعٗا .
ايٛقٛف عً ٢املػانٌ ايت ٢تعـٛم املسافـل ٚاملػـسٚعات بـاحلَ ٢ـٔ دا ٤أعُا ـا ٚٚضـع
احلً ٍٛاملٓاضب ١يًتغًب عًٖ ٢ر ٙاملػانٌ .
اإلغساف عً ٢إعداد ايتكازٜس ٚاملرنسات ايت ٢تسفع يًطًط ١امل ت . ١
حضٛز املؤمتسات ٚاإلجتُاعات ٚايٓدٚات ٚايت ٢تتعًل بطبٝع ١ايعٌُ .



َؤٌٖ عاٍ َٓاضب َع َصاٚي ١ايعٌُ فٚ ٢ظا٥ف ايدزج ١اهدَْ ٢د ٠تكـٌ عـٔ ضـٓتني
( داخٌ ايٛحد. ) ٠
َؤٌٖ عاٍ َٓاضب َع َصاٚي ١ايعٌُ َد ٠نً ١ٝتكٌ عٔ  71ضٓ ( ١خازج ايٛحد. ) ٠
اخلرب ٠ايهاف ١ٝف ٢دلاٍ ايعٌُ ف ٢اإلداز ٠احملً. ١ٝ
احل  ٍٛعً ٢دٚزات تدزٜبَٓ ١ٝاضب ١ف ٢دلاٍ ايعٌُ .
ايكدز ٠عً ٢ايكٝادٚ ٠ايتٛج. ٘ٝ











َطايب ايتأٖ: ٌٝ





بطاق ١ايٛصف ايٛظٝفٞ
---------------------

اضِ ايٛظٝف -: ١ضهستري عاّ ذلافظ١
ايٛصف ايعاّ:

اجملُٛع -:١اداز ٠عًٝا
ايدزجــــ -:١املُتاش٠

 تكع ٖر ٙايٛظٝف ١عً ٢زأع ايٛظا٥ف ايتٓفٝر ١ٜباحملافظ.١ ختتص ٖر ٙايٛظٝف ١با غ اى يف ايطٝاض ١ايعاَٚ ١ضري ايعٌُ اييت تتٖ ٛا اهجٗص ٠ايتٓفٝر١ٜباحملافظ.١

ايٛاجبات ٚاملطٛ٦يٝات:
 ٜعٌُ غاغٌ ايٛظٝف ١حتت اإلغساف املباغس يًطٝد احملافظ. ٜػسف عً ٢ايعاًَني بدٜٛإ عاّ احملافظ.١ ا غساف عًَ ٢تابع ١اهعُاٍ اييت تتٖ ٛا اهجٗص ٠ايتٓفٝر ١ٜباحملافظ.١ ١يالضتثُازات
 اإلغساف عً ٢إعداد َػسَٛ ٚاشْ ١احملافظٚ ١اق او تٛشٜع ا عتُادات املبعد اعتُادٖا َٔ ايٛحدات احملً. ١ٝ
 ا غساف عًٚ ٢ضع ايكٛاعد اييت تهفٌ حطٔ ضري ايعٌُ باهجٗص ٠ايتابع ١ي٘ ٚٚضع ايكٛاعداخلاص ١مبػسٚعات ا ضهإ ٚايت طٝط ايعُساْ. ٞ
 ا غساف عً ٢ايدزاضات ٚاملٛضٛعات اييت تعسض عً ٢اجملًظ ايػعيب احملً ٞيًُخافظَٔ ١ايٓاح ١ٝايفٓٚ ١ٝاإلدازٚ ١ٜايكاْٚٚ ١ْٝٛضع قسازات ٚتٛصٝات اجملًظ ايػعيب َٛضع ايتٓفٝر.
 َعا ١ْٚايطًط ١امل ت  ١يف ٚضع اخلطط املايٚ ١ٝاإلداز ١ٜايالشَ ١يػ ٕٛ٦احملافظ.١ إبدا ٤ايسأ ٟيف إدازٚ ٠اضتثُاز أزاض ٞاحملافظٚ ١ممتًهاتٗا ٚايت سف فٗٝا. ا غساف عً ٢إعداد ايتكازٜس ٚاملرنسات اييت تسفع يًطًط ١امل ت .١ -حضٛز املؤمتسات ٚا جتُاعات ٚايٓدٚات ٚاييت تتعًل بطبٝع ١ايعٌُ.

َطايب ايتأٖ:ٌٝ
 َؤٌٖ عاٍ َٓاضب َع َصاٚي ١ايعٌُ يف ٚظا٥ف ايدزج ١اهدَْ ٢د ٠تكٌ عٔ ضٓ( ١داخٌايٛحد.)٠
 َؤٌٖ عاٍ َٓاضب َع َصاٚي ١ايعٌُ َد ٠نً ١ٝتكٌ عٔ  71ضٓ( ١خازج ايٛحد.)٠ اخلرب ٠ايهاف ١ٝيف دلاٍ ايعٌُ باإلداز ٠احملً.١ٝ احل  ٍٛعً ٢دٚزات تدزٜبَٓ ١ٝاضب ١يف دلاٍ ايعٌُ. -ايكدز ٠ايفا٥ك ١عً ٢ايكٝادٚ ٠ايتٛجٚ ٘ٝختطٝط ٚٚضع ايطٝاضٚ ١اهٖداف.

بطاق ١ايٛصف ايٛظٝفٞ
--------------------اضِ ايٛظٝف -: ١زٝ٥ظ َسنص َٚد١ٜٓ
ايٛصف ايعاّ:

اجملُٛعـــ -:١اداز ٠عًٝا
ايدزجــــــــــــــ -:١املُتاش٠

 تكع ٖر ٙايٛظٝف ١عً ٢زأع ايٛظا٥ف ايتٓفٝر ١ٜباملسنص ٚاملد.١ٜٓ ختتص ٖر ٙايٛظٝف ١باإلغساف عًٚ ٢ضع ايكٛاعد اييت تهفٌ حطٔ ضري ايعٌُ باهجٗص ٠اإلداز١ٜٚايتٓفٝر ١ٜيًٛحد ٠احملً.١ٝ

ايٛاجبات ٚاملطٛ٦يٝات:

 ٜعٌُ غاغٌ ايٛظٝف ١حتت اإلغساف املباغس يًطٝد احملافظ. ٜػسف عً ٢ايعاًَني باملسنص ٚاملد.١ٜٓ ا غساف عًٚ ٢ضع اخلطط املايٚ ١ٝاإلداز ١ٜاخلاص ١باملسنص ٚاملد.١ٜٓ ١يالضتثُازات
 اإلغساف عً ٢إعداد َػسَٛ ٚاشْ ١املسنص ٚاملدٚ ١ٜٓاق او تٛشٜع ا عتُادات املبعد اعتُادٖا عًَ ٢ػسٚعات املسنص ٚاملد ١ٜٓامل تًف. ١
 ا غساف عً ٢ايدزاضات ٚاملٛضٛعات اييت تعسض عً ٢اجملًظ ايػعيب احملً ٞيًُسنص ٚاملدَٔ ١ٜٓايٓاح ١ٝايفٓٚ ١ٝاإلدازٚ ١ٜايكاْٚٚ ١ْٝٛضع قسازات ٚتٛصٝات اجملًظ ايػعيب يًُسنص ٚاملدَٛ ١ٜٓضع
ايتٓفٝر.
 َتابع ١ا عُاٍ اييت تتٖ ٛا اهجٗص ٠ايتٓفٝر ١ٜباملسنص ٚاملدٚ ١ٜٓتكَ ِٝٝطتٚ ٣ٛحطٔ اجناشاملػسٚعات ٚاخلدَات عًَ ٢طت ٣ٛاملسنص ٚاملدٚ ١ٜٓاعداد تكازٜس بػأْٗا ٚزفعٗا عً ٢ايطًط ١امل ت .١
 ايٛقٛف عً ٢املػانٌ اييت تعٛم املسافل ٚاملٓػتت باملسنص ٚاملد َٔ ١ٜٓأدا ٤أعُا ا ٚٚضع احلًٍٛاملٓاضب ١يًتغًب عًٖ ٢ر ٙاملػانٌ .
 ا غساف عًٚ ٢ضع ايكٛاعد اييت تهفٌ حطٔ ضري ايعٌُ باهجٗص ٠ا دازٚ ١ٜايتٓفٝر ١ٜباملسنصٚاملدٚٚ ١ٜٓضع ايكٛاعد اخلاص ١مبػسٚعات ا ضهإ ٚايت طٝط ايعُساْ ٞباملسنص ٚاملد. ١ٜٓ
 ايتعاَ ٕٚع ٚحدات ذلً ١ٝأخس ٣يف إْػا ٤اٚإداز ٠اعُاٍ اَ ٚسافل َػ نٚ ١ذيو بعد َٛافك ١اجملًظايػعيب احملً ٞيًُسنص ٚاملد.١ٜٓ
 دزاض ١ابدا ٤ايس ا غساف عًٚ ٢ضع ايكٛاعد اييت تهفٌ حطٔ ضري ايعٌُ باهجٗص ٠ايتابع ١ي٘ ٚٚضعايكٛاعد اخلاص ١مبػسٚعات ا ضهإ ٚايت طٝط ايعُساْ. ٞ
 أ ٟيف املٛضٛعات ا ضتثُاز ١ٜاييت ٜتٖ ٛا املسنص ٚاملد.١ٜٓ َساقب ١حت  ٌٝاملٛازد اخلاص ١باملسنص ٚاملد ١ٜٓأٜا نإ ْٛعٗا. ا غساف عً ٢إعداد ايتكازٜس ٚاملرنسات اييت تسفع يًطًط ١اهعً.٢ -حضٛز املؤمتسات ٚا جتُاعات ٚايٓدٚات ٚاييت تتعًل بطبٝع ١ايعٌُ.

َطايب ايتأٖ:ٌٝ
-

َؤٌٖ عاٍ َٓاضب َع َصاٚي ١ايعٌُ يف ٚظا٥ف ايدزج ١اهدَْ ٢د ٠تكٌ عٔ ضٓ( ١داخٌ ايٛحد.)٠
َؤٌٖ عاٍ َٓاضب َع َصاٚي ١ايعٌُ َد ٠نً ١ٝتكٌ عٔ  71ضٓ( ١خازج ايٛحد.)٠
اخلرب ٠ايهاف ١ٝيف دلاٍ ايعٌُ باإلداز ٠احملً.١ٝ
احل  ٍٛعً ٢دٚزات تدزٜبَٓ ١ٝاضب ١يف دلاٍ ايعٌُ.
ايكدز ٠ايفا٥ك ١عً ٢ايكٝادٚ ٠ايتٛجٚ ٘ٝختطٝط ٚٚضع ايطٝاضٚ ١اهٖداف.

