المجموعة النوعية لوظائف االدارة العليا
الدرجـــــــــــــــــــــة:

مسمى الوظيفة  :مدير عام الھندسة المدنيـــــــة
مدير عام

رقم التوصـــيف
١ /٠٠/٣/١٣ :
الوصــــــــــــــف العام :
 يعمل ھذه الوظيفة على رأس االدارة العامة للھندسة المدنية باإلدارة المركزية للشئون الھندسية ٠ تختص ھذه الوظيفة باإلشراف على تخطيط المشروعات المدنية وأعمال الصيانة ووضع البرامجالتنفيذية لھا٠
أھم الواجبات والمسئوليــــــــــات:
 يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام لرئيس االدارة المركزية للشئون الھندسية ويمارس الواجباتوالمسئوليات اآلتيـــــــــــة - :
 وضع السياسات والخطط العامة للمشروعات المدنية والمعمارية وصيانتھا ٠ التنسيق بين إدارة المشروعات المدنية وإدارة الصيانة واألشغال المدنية ٠ متابعة نتائج تنفيذ األعمال الھندسية ٠ التخطيط العام لبرامج العمل بالھندسة المدنية ٠ اإلشراف على تنفيذ األرشيف الھندسي ٠ اإلشراف على أجراء البحوث والدراسات ومشروعات الھندسة المدنية والمعمارية وصيانة األرصفةوحواجز األمواج والطرق واألسوار الجمركية والمباني وشمعات الرباط ٠
 اإلشراف على وضع برامج تطھير الممران المالحية والبواغيز والجون واألرصفة ٠ متابعة التطورات الحديثة فى مجال الھندسة المدنية والعمل على االستفادة منھا فى الھيئة ٠ رفع التقارير الدورية بنشاط الھندسة المدنية لرئيس االدارة المركزية ٠ إصدار القرارات المتعلقة بتنفيذ الخطط لإلدارة العامة للھندسة المدنية ٠ يؤدى ما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة ٠شروط شغل الوظيفــــــــــــــــــــة :
 مؤھل ھندسي عالي ) مدنى  /معماري ( ٠ قضاء مدة بينية قدرھا سنتين على األقل في وظيفة من الدرجة االدنى ٠ اجتياز دورة تدريبية في مجال االدارة العليا ٠ -قدرة على القيادة والتوجيــــــــــــــــه ٠

١

المجموعة النوعية لوظائف االدارة العليا
مسمى الوظيفة :رئيس االدارة المركزية للشئون
الــــــدرجــــــــــة
المالية و التجارية
 :العاليــــــــــة
رقم التوصـــيف:

١ /٠٠/٢/ ٠٥
الوصــــــــــــــف العام :

 تقع ھذة الوظيفة على رأس االدارة المركزية للشئون المالية والتجارية ٠ تختص ھذة الوظيفة باإلشراف على أنشطة الشئون المالية والتجارية واالتفاقيات والقروضالخارجية ٠
أھم الواجبات والمسئوليـــــــــــات :

 يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجية االدارى العام لنائب رئيس مجلس االدارة ويمارسالواجبات والمسئوليات االتيــــــــــــــــــــــــــة :
 وضع السياسات والخطط العامة للنواحي المالية والتجارية والقروض بالھيئة ٠ اصدار القرارات المتعلقة بتنفيذ الخطط العامة لإلدارة المركزية للشئون المالية والتجارية ٠ التخطيط العام لبرامج العمل باإلدارة المركزية٠ التوجية العام لإلفراد العاملين باإلدارة المركزية والتنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة٠ االشتراك في عضوية اللجان الفنية الھامة في كل م يتعلق بأنشطة الشئون المالية والتجارية٠
 اعتماد الجوانب الخاصة باإلدارة المركزية في مشروعات الموازنة٠ متابعة التطورات واالتجاھات الحديثة في مجال الشئون المالية والتجارية والقروض والعملعلى االستفادة منھا بالھيئــــــــــــــــــــــــــة ٠
 اإلشراف على دراسة الجدوى االقتصادية لالتفاقيات والقروض الخارجية ٠ رفع تقارير دورية لنائب رئيس مجلس االدارة بموقف النشاط المالي والتجاري والقروض٠ اقتراح السياسة العامة المالية والتجارية للھيئة ٠ اإلشراف على إعداد مشروع الموازنة التخطيطية للھيئة واتخاذ اجراءات اعتمادھا منالجھات المختصة ٠
 مراجعة التقارير الخاصة بالجھاز المركزي للمحاسبات وتجديد الوسائل والسبل التي تكفلعدم تكرار المناقصات الواردة بالتقرير٠
 تمثيل الھيئة إمام لجان الميزانية بالوزارة المختصة ٠ اإلشراف على إعداد الميزانية العمومية والحاسبات الختامية للھيئة عن السنة الماليةالمنتھية وإعداد التقارير عنھا٠
 يؤدى ما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة ٠شروط شغل الوظيفــــــــــــــــــــــة-:

 مؤھل تجـــــــــــارى عالي ٠ قضاء مدة بينية قدرھا سنة على األقل في وظيفة مدير عام ٠ اجتياز البرامج التدريبية فى مجال االدارة العليا ٠ -قدرة كبيرة على القيادة والتوجية ووضع الخطط والبرامج ومتابعتھا ٠
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المجموعة النوعية لوظائف االدارة

مسمى الوظيفة:مدير عام الشئون المالية
العليا
واالداريــــــــــة

الدرجـــــــــــــــــــة :مدير عام
رقم التوصـــيف

١/٠٠/٣/ ٢٦ :
الوصــــــــــــــف العام :
 تقع ھذه الوظيفة على راس االدارة العامة للشئون المالية واالدارية باالدارة المركزية لميناء الدخيلة٠ تختص ھذة الوظيفة باالشراف على الشئون المالية واالدارية بميناء الدخيلة٠اھم الواجبات والمسئوليـات :
 يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجية العام لرئيس االدارة المركزية لميناء الدخيلة ويمارس الواجباتوالمسئولبات االتيـــــــــــــة-:
 اصدار القرارات المتعلقة بتنفيذ الخطط العامة فى مجال الشئون المالية واالدارية بميناء الدخيلة ٠ متابعة نتائج االعمال المتعلقة بالنواحى المالية واالدارية بميناء الدخيلة ٠ االشتراك فى عضوية اللجان المتعلقة بالشئون المالية واالدارية لميناء الدخيلة ٠ توجية االفراد والتنسيق بين العاملين باالدارة العامة للشئون المالية واالدارية بميناء الدخيلة ٠ متابعة التطورات واالتجاھات الحديثة فى مجال الشئون المالية واالدارية٠ اعداد التقارير الدورية عن نشاط الشئون المالية واالدارية ورفعھا الى رئيس االدارة المركزية لميناءالدخيلــــــــة٠
 يؤدى مايسند اليه من اعمال اخرى مماثلة ٠شروط شغل الوظيفــــــــــــــة :
 مؤھل دراسى عالى مناسب لنوع العمل٠ قضاء مدة بينية قدرھا سنتان على االقل فى وظيفة من الدرجة اال دنى٠ اجتياز البرامج التدريبية التاھيلية فى مجال االدارة العليا٠ -قدرة على القيادة والتوجية ٠

٣

