شعبت اإلداريت والقانىنيت
المهام:
 -1ذُظٛى انجٕاَة اإلدارٚح ف ٙانًذٚرٚح
 -2إػذاد انخطح انسُٕٚح الحرٛاض انًذٚرٚح يٍ انًٕظفٔ ٍٛانًٕجٕد انفؼه ٙنًالك انًذٚرٚح
 -3ذٕزٚغ انرؼايٛى انٕزارج يٍ انجايؼح حسة انؼائذٚح ػهٗ انشؼة ٔانٕحذاخ 0
 -4يراتؼح اإلجراءاخ انخاصح ف ٙأير انرؼٔ ٍٛانرُسٛة 0
 -5يراتؼح ػالٔاخ ٔذرفٛؼاخ انًُرسث0ٍٛ
 -6إصذار ٔذٕزٚغ انكرة انرسًٛح0
 -7حفع ٔأرشفح انكرة0
الىاجباث
 -1ذحرٚر ٔإصذار األٔاير اإلدارٚح انخاصح تجًٛغ اإلػًال انًكهفح تاَجازْا
 -2ذحرٚررر ٔإصررذار األٔايررر انًرؼهجررح تاإلجررازاخ انسيُٛررح ٔاالػرٛادٚررح ٔانًر ررٛح ٔرفؼٓررا انررٗ
رئاسح انجايؼح0
 -4فرح سجالخ انًٕظفٔ ٍٛيذٖ اسرحجاقٓى نهؼالٔاخ ٔانررفٛغ 0
 -5ذؼًٛى انكرة انٕاردج إنٗ األقساو ٔانشؼة ٔانٕحذاخ نهؼًم تًٕجثٓا0

وحذة الحاسبت
مهام الىحذة
-1انؼًررم ػهررٗ قاػررذج تٛاَرراخ يركايهررح ذحررٕ٘ ػهررٗ يؼهٕيرراخ ذفاررٛهٛح ػررٍ انطهثررح انًسررجه ٍٛفررٙ
األقسراو انذالهٛرح يرٍ حر ٍٛذسررجٛهٓى إنرٗ ذخررجٓى ٔإصرذار ْٕٚرراخ دلرٕنٓى إنرٗ األقسراو انذالهٛررح
ٔيراتؼح انرغٛراخ انرر ٙذحارم نثٛاَراخ انطانرة قاَرجانرّ يرٍ قسرى دالهر ٙإنرٗ ألرر ٔذصثٛرد ترراءج
ريح نّ َٓاٚح قم ػاو دراسٙ
-2انؼًم ػهٗ قاػذج تٛاَاخ يركايهح ذحٕ٘ ػهٗ يؼهٕيراخ ذفارٛهٛح ػرٍ يرٕظف ٙاألقسراو انذالهٛرح
ػهٗ انًالك انذائى ٔاألجر انٕٛئ ٙذحرذٚس تٛاَراذٓى تحسرة انكررة انرسرًٛح انرر ٙذررد يرٍ رئاسرح
انجايؼح
 -3ذٕشٛررا انًؼهٕيرراخ انخاصررح تررانٕقٕد ٔانكًٛرراخ انرررٚ ٙرررى ذسٔٚررذْا نكررم قسررى دالهررٔ ٙانًٕنررذاخ
ٔاٜنٛاخ ٔإصذار إحاائٛح شٓرٚح ٔسُٕٚح ػٍ يا يٕجٕد ٔيا يارٔف ٔانجٓراخ انًسررفادج يرٍ
انارف
 -4ذسٔٚذ انجايؼح ٔانرٕزارج ججٓراز اإلشرراف ٔانرجرٕٚى انؼهًرٙص تئحارائٛاخ انًطهٕترح يرٍ قرثهٓى
ػٍ طهثح األقساو انذالهٛح ٔانطاقح االسرٛؼاتٛح نألقساو انذالهٛح ٔاألتُٛح انًٕجٕدج ٔانًؤجرج ,ػًرم
انًهفاخ انرجًٕٛٚح انسُٕٚح ٔاإلحااء انجايؼ ٙإ افح إنٗ إحاائٛاخ قصٛرج ذرد أنُٛا ٔٚررى اإلجاترح
ػهٓٛا حسة انكرة انرسًٛح انٕاردج يٍ قثم انجايؼح أٔ انٕزارج
 -5إرسال انكرة انٕزارٚح انًسرؼجهح تٕاسطح انثرٚذ االنكررَٔٙ
ٔيرٍ انًخطرا انرٕسررغ أقصرر فرر ٙػًهُرا نٛشررًم ذفاصرٛم أقصرر ػررٍ األقسراو انذالهٛررح ٔرنر ترطررٕٚر
األَظًح انًٕجٕدج ٔاسرحذاز أَظًح جذٚذج ف ٙحال ذرٕفر قرادر يرٍ انًثرريجٔ ٍٛيرٍ نرذٓٚى لثررج
ف ٙانثريجح ٔقٕاػذ انثٛاَاخ

وحذة المخزن والتجهيزاث
مهام الىحذة
 -1اإلدلال ٔاإللراض انًخسَ ٙنهًٕجٕداخ انصاترح
 -2اإلدلال ٔاإللراض انًخسَ ٙنهًٕاد انسرٚؼح انارف
-3إػذاد انرجارٚر انشٓرٚح ٔذجارٚر قم شالشح أشٓر
 -4إػذاد انجرٔداخ انسُٕٚح انخاصح تاألقساو قافح
 -5إػذاد قٕائى انجرد انسُٕ٘ ٔانًطاتجح ٔإرسانٓا نهجايؼح
 -6ذحرٚر أرٌٔ انارف نهًٕاد انصاترح ٔاالػادِ يٍ األقساو إنٗ انًخازٌ
 -7ذحرٚر أرٌٔ انارف نهًٕاد انسرٚؼح انحرقح ٔذجٓٛسْا نألقساو تشكم دٔر٘
 -8اسرالو انًٕاد انرانفح جانسكرابصيٍ أقساو جانطالب ٔانطانثاخص ٔإٚذاػٓا انًخازٌ
 -9إػذاد انكشٕفاخ انخاصح تانًٕاد انًسرٓهكح ٔإرسانٓا نهٕزارج نٛرسُٗ نُا إسجاطٓا أٔ شطثٓا
 -10ذجٓٛرس أقسراوجانطالب ٔانطانثرراخص ترانٕقٕد جانغرازص تشرركم أسرثٕػٔ ٙاسررالو يررادج انكراز يررٍ
انشرقح انؼايح نهًُرٕجاخ انُفطٛح فرع تاتم ٔذٕزٚؼٓا ػهٗ يٕنذاخ االقساو
 -11طثاػح انرجارٚر انشٓرٚح ٔانكرة انراتؼح إلدارج انًخازٌ ٔانرجٓٛساخ
 -12اإلشراف ػهٗ انؼًال نُجم انًٕجٕداخ انصاترح ف ٙحانح انرجٓٛس أٔ انسحة
 -13اسرررالو انثُاٚرراخ انراتؼررح نألقسرراو ٔانًسررهًح يررٍ رئاسررح جايؼررح تاتررم إنررٗ يذٚرٚررح األقسرراو
انذالهٛح0
 -14انجٛاو تجرد دٔر٘ ػهٗ أقساو انطالب ٔانطانثاخ نغرض انًطاتجح
 -15يس سجالخ انًٕجٕداخ انصاترح جسجم األشاز ٔسجم انكٓرتائٛاخ ٔسجم انسٛاراخ ٔسرجم
األلراو ٔسجم انؼذد ٔاٜالخص
 -16يس تطاقاخ انًخسَٛح ٔانررحٛم تشكم ٕٚيٙ

