مسمى الوظيفة  :مدير عام الهندسة المدنيـــــــة

المجموعة النوعية لوظائف االدارة العليا
الدرجـــــــــــــــــــــة :مدير عام
رقم التوصـــيف 3 /00/1/31 :

الوصــــــــــــــف العام :
 يعمل هذه الوظيفة على رأس االدارة العامة للهندسة المدنية باإلدارة المركزية للشئون الهندسية 0 تختتت هتتذه الوظيفتتة باإلشتترات علتتى تخرتتير المشتتروعاع المدنيتتة وأعمتتال المتتيانة وو ت البتترامالتنفيذية لها0
أهم الواجبات والمسئوليــــــــــات:
 يعمل شاغل الوظيفة تحع التوجيه العام لرئيس االدارة المركزية للشئون الهندسية ويمارس الواجباعوالمسئولياع اآلتيـــــــــــة - :
السياساع والخرر العامة للمشروعاع المدنية والمعمارية وميانتها 0
و التنسيق بين إدارة المشروعاع المدنية وإدارة الميانة واألشغال المدنية 0 متابعة نتائ تنفيذ األعمال الهندسية 0 التخرير العام لبرام العمل بالهندسة المدنية 0 اإلشرات على تنفيذ األرشيت الهندسي 0 اإلشرات على أجراء البحوث والدراساع ومشروعاع الهندسة المدنية والمعمارية وميانة األرمفةوحواجز األمواج والررق واألسوار الجمركية والمباني وشمعاع الربار 0
برام ترهير الممران المالحية والبواغيز والجون واألرمفة 0
 اإلشرات على و متابعة التروراع الحديثة فى مجال الهندسة المدنية والعمل على االستفادة منها فى الهيئة 0 رف التقارير الدورية بنشار الهندسة المدنية لرئيس االدارة المركزية 0 إمدار القراراع المتعلقة بتنفيذ الخرر لإلدارة العامة للهندسة المدنية 0 يؤدى ما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة 0شروط شغل الوظيفــــــــــــــــــــة :
-

مؤهل هندسي عالي ( مدنى  /معماري ) 0
ق اء مدة بينية قدرها سنتين على األقل في وظيفة من الدرجة االدنى 0
اجتياز دورة تدريبية في مجال االدارة العليا 0
قدرة على القيادة والتوجيــــــــــــــــه 0
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مسمى الوظيفة :رئيس االدارة المركزية للشئون

الــــــدرجــــــــــة  :العاليــــــــــة

المالية و التجارية

رقم التوصـــيف3 /00/2/ 00 :
الوصــــــــــــــف العام :

 تق هذة الوظيفة على رأس االدارة المركزية للشئون المالية والتجارية 0 تخت هذة الوظيفة باإلشرات على أنشرة الشئون المالية والتجاريتة واالتفاقيتاع والقتروالخارجية 0
أهم الواجبات والمسئوليـــــــــــات :

 يعمتتتل شتتتاغل الوظيفتتتة تحتتتع التوجيتتتة االدارى العتتتام لنائتتتم رئتتتيس مجلتتتس االدارة ويمتتتارسالواجباع والمسئولياع االتيــــــــــــــــــــــــــة :
السياساع والخرر العامة للنواحي المالية والتجارية والقرو بالهيئة 0
و امدار القراراع المتعلقة بتنفيذ الخرر العامة لإلدارة المركزية للشئون المالية والتجارية 0 التخرير العام لبرام العمل باإلدارة المركزية0 التوجية العام لإلفراد العاملين باإلدارة المركزية والتنسيق بين الوحداع التنظيمية التابعة0 االشتراك في ع وية اللجان الفنية الهامة في كل م يتعلق بأنشرة الشتئون الماليتة والتجاريتة0
 اعتماد الجوانم الخامة باإلدارة المركزية في مشروعاع الموازنة0 متابعة التروراع واالتجاهاع الحديثة في مجال الشتئون الماليتة والتجاريتة والقترو والعمتلعلى االستفادة منها بالهيئــــــــــــــــــــــــــة 0
 اإلشرات على دراسة الجدوى االقتمادية لالتفاقياع والقرو الخارجية 0 رف تقارير دورية لنائم رئيس مجلس االدارة بموقت النشار المالي والتجاري والقرو 0 اقتراح السياسة العامة المالية والتجارية للهيئة 0 اإلشتترات علتتى إعتتداد مشتترون الموازنتتة التخريريتتة للهيئتتة واتختتاذ اجتتراءاع اعتمادهتتا متتنالجهاع المختمة 0
 مراجعة التقتارير الخامتة بالجهتاز المركتزي للمحاستباع وتجديتد الوستائل والستبل التتي تكفتلعدم تكرار المناقماع الواردة بالتقرير0
 تمثيل الهيئة إمام لجان الميزانية بالوزارة المختمة 0 اإلشتترات علتتى إعتتداد الميزانيتتة العموميتتة والحاستتباع الختاميتتة للهيئتتة عتتن الستتنة الماليتتةالمنتهية وإعداد التقارير عنها0
 يؤدى ما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة 0شروط شغل الوظيفــــــــــــــــــــــة-:

 مؤهل تجـــــــــــارى عالي 0 ق اء مدة بينية قدرها سنة على األقل في وظيفة مدير عام 0 اجتياز البرام التدريبية فى مجال االدارة العليا 0الخرر والبرام ومتابعتها 0
 -قدرة كبيرة على القيادة والتوجية وو

2

المجموعة النوعية لوظائف االدارة العليا

مسمى الوظيفة  :مدير عام منطقة بعدد ()6

الدرجـــــــــــــــــــة :مدير عام
رقم التوصـــيف 3/00/1/22 :

الوصــــــــــــــف العام :
 تق هذه الوظيفة على راس احدى المنارق الجغرافية المقسم اليها الميناء باالدارة المركزية لشئون المنارـــــــق0 تخت هذة الوظيفة باالشرات على منرقة جغرافية 0اهم الواجبات والمسئوليـــات :
 يعمل شاغل الوظيفة تحع التوجية العام لرئيس االدارة المركزية لشئون المنارق0 التنسيق م المنارق والوحداع التنظيمية المختلفتة بالهيئتة وذلتك فيمتا يختت بتحركتاع الستفن واالعمتال البحريتةاالخرى وكذلك حركة الب ائ وكافة االعمال الهندسية التى تجرى بالمنرقة 0
 التمديق على اجراء عملياع االمالح واللحام واستتخدام لهتم مكشتوت علتى االرمتفة واتختاذ االجتراءاع الالزمتةواالحتياراع الخامة لمن حدوث الحريق 0
 االخرتتار الفتتورى لتترئيس االدارة المركزيتتة لشتتئون المنتتارق الختتالء المرستتى متتتى تبتتين عتتدم جديتتة شتتحن وتفري تالسفينة او فى حالة وجود عوائق تؤثر على عملياع التراكى او فور االنتهاء من عملياع الشحن والتفريت او قبيتل
االنتهاء منها0
 التمريح بتراكى المنادل فى االماكن المخممتة بمتا ال يستمح بالتتاثير علتى انتاجيتة الستفن واالرمتفة وذلتك وفقتاللتعليماع النظمة لذلك 0
 اتخاذ االجراءاع الالزمة الخالء المرسى من العائماع فى الحاالع التى تترلم ذلك0 االشرات على ازالة العوائق التى تتؤثر علتى عمليتاع تتداول الب تائ مثتل تواجتد ب تائ علتى حتروت االرمتفة اوامام الساحاع والمخازن اووقوت السياراع او عدم التخزين السليم بالساحاع والمخازن 0
 التاكتتد متتن تنفيتتذ التعليمتتاع المنظمتتة لتتتداول الب تتائ الخرتترة ووجتتود الحراستتاع الالزمتتة اثنتتاء تفريغهتتا وستتحبهاوتخزينها0
 التاكد من مناسبة القارراع ووحداع الربار لالعمال المكلفة بها بمتا يكفتل ستالمة المنتاورة وكتذا التاكتد متن ستالمةاربرة السفن ووجود العدد الكافى من االرقم على السفن بمتا يستمح بمغادرتهتا عنتدالرلم ومتابعتة حركتة التراكتى
والمناورة 0
 اتخاذ االجراءاع الالزمتة لتحريتر المخالفتاع للستفن التتى تقتوم بالقتاء مخلفاتهتا علتى االرمتفة او بالمسترح المتائىامام االرمفة وكذا متابعة التعليماع الخامة بمن التلوث البحرى واخرار الحهة المعنية بذلك0
 التاكد من تنفيذ التعليماع المنظمة لقوانين الحجر المحى0 حتتتل المشتتتكالع التتتتى ترتتترأ بالمنرقتتتة واتختتتاذ االجتتتراءاع الفوريتتتة المناستتتبة فتتتى هتتتذا الشتتتان بمتتتا يكفتتتل ستتترعةاالنجـــــــــــاز0
 مراقبة تسجيل بيان التراخي بالنسبة للساحاع واالماكن المستقلة بمعرفتة الغيتر واخرتار رئتيس االدارة المركزيتةللشئون المالية والتجارية فور انتهائها0
 مراقبة تعليماع االمن والدفان المدنى والحريق بالمنارق0 االشتترات علتتى اتختتاذ االجتتراءاع الالزمتتة لتتتامين ستتالمة المنشتتاع والوحتتداع البحريتتة اتنتتاء الحتتوادث والحرائتتقوالظروت الجوية غير العادية والظروت الرارئة 0
 اعداد التقارير الدورية عن نشار المنرقة ورفعها الى رئيس االدارة المركزية لشئون المنارق 0 متابعة القوانين والقراراع والتعليماع واللوائح التى تمدر بشان تنظيم االعمال بالميناء0 يؤدى ما يسند اليه من اعمال اخرى مماثلة 0شروط شغل الوظيفــــــــــــــــــــة :
 مؤهل دراسى بحرى عالى ( شهادة ربان اعالى البحار )0ق اء مدة بينية قدرها سنتان على االقل فى وظيفة من الدرجة االردنى 0
 قدرة على القيادة والتوجية 0 اجتياز البرام التدريبية التى تتيحها الهيئة فى مجال االدارة العليا 03

