وزارة الكهرباء  -املؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بحلب  -الفئة األولى
رقم بطاقة الوصف الوظيفي ()1
الوزارة :وزارة الكهرباء
الجهة العامة :املؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء  -محافظة حلب
الفئة الوظيفية :األولى
املسمى الوظيفي :محاسب رئيس ي
الوحدة التنظيمية ملركز العمل :دائرة تشغيل حلب
مسمى وظيفة الرئيس املباشر :رئيس دائرة تشغيل حلب
شروط شغل الوظيفة
املؤهل العلمي :شهادة جامعية في االتقصااد
املهام املوكلة ملركز العمل
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يمسك القيود والسجل ت املحاسيية وف األوو النافةة.
يعمل بإشراف رئيسه املباشر.
يعد سندا ت القيد وف الصعليما ت النافةة وتوجيها ت رئيسه املباشر.
يحفظ الوثائ واملستندا ت واملراسل ت وف الصعليما ت اللزمة.
يمسك السجل ت اللزمة وف الصعليما ت النافةة من رئيسه املباشر.

عدد مراكز العمل1 :

وزارة الكهرباء  -املؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بحلب  -الفئة األولى
رقم بطاقة الوصف الوظيفي ()2
الوزارة :وزارة الكهرباء
الجهة العامة :املؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء  -محافظة حلب
الفئة الوظيفية :األولى
املسمى الوظيفي :مساعد إداري أو
الوحدة التنظيمية ملركز العمل :دائرة تشغيل حلب
مسمى وظيفة الرئيس املباشر :رئيس دائرة تشغيل حلب
شروط شغل الوظيفة
املؤهل العلمي :شهادة جامعية في الحقوق
املهام املوكلة ملركز العمل
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عدد مراكز العمل1 :

تنظيم البيانا ت املصعلقة بأوضاع العاملين ،وكةلك البيانا ت املصعلقة بالقوى العاملة وحركتها.
إعداد وتدتقي الاكوك والقرارا ت املصعلقة بالصعيين ،والصعاتقد ،واالسصخدام ،ومخصلف أوضاع العاملين في الهيئة (أجورهم،
تعويضاتهم ،مكافآتهم ،عقوباتهم ،نقلهم ،ندبهم ،إيفادهم ،حاال ت انتهاء الخدمة...وغيرها) واسصكما اإلجراءا ت اللزمة لةلك.
إعداد وتدتقي الاكوك والقرارا ت املصعلقة بمنح العاملين اإلجازا ت (اإلدارية السنوية والصحية وإجازة األمومة واإلجازا ت
االضطرارية وإجازة الحج واإلجازا ت الخاوة بل أجر وغيرها).
تنظيم السجل ت والبطاتقا ت الةاتية للعاملين في الهيئة وبيانا ت الخدمة وجميع املادتقا ت والوثائ املطلوبة.
الصحديث الدوري للسجل ت والبطاتقا ت الةاتية للعاملين وتزويد دائرة السجل العام في مركز خدمة املوارد اليشرية.
إعداد كل ما يصعل بقرارا ت ترفيع العاملين.
إعداد تقارير مراتقبة الدوام ورفعها للرئيس اإلداري األعلى.
إعداد مشاريع القرارا ت والصعاميم املصعلقة بالصدريب والصأهيل.
اتخاذ اإلجراءا ت اللزمة لإلعلن عن املسابقا ت واالخصبارا ت.

وزارة الكهرباء  -الشركة العامة لكهرباء حلب  -الفئة األولى
رقم بطاقة الوصف الوظيفي ()3
الوزارة :وزارة الكهرباء
الجهة العامة :الشركة العامة لكهرباء حلب  -محافظة حلب
الفئة الوظيفية :األولى
املسمى الوظيفي :محاسب رئيس ي
الوحدة التنظيمية ملركز العمل :املديرية املالية
مسمى وظيفة الرئيس املباشر :مدير املديرية املالية
شروط شغل الوظيفة
املؤهل العلمي :شهادة جامعية في االتقصااد
املهام املوكلة ملركز العمل
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يمسك القيود والسجل ت املحاسيية وف األوو النافةة.
يعمل بإشراف رئيسه املباشر.
يعد سندا ت القيد وف الصعليما ت النافةة وتوجيها ت رئيسه املباشر.
يحفظ الوثائ واملستندا ت واملراسل ت وف الصعليما ت اللزمة.
يمسك السجل ت اللزمة وف الصعليما ت النافةة من رئيسه املباشر.

عدد مراكز العمل3 :

وزارة الكهرباء  -الشركة العامة لكهرباء حلب  -الفئة األولى
رقم بطاقة الوصف الوظيفي ()4
الوزارة :وزارة الكهرباء
الجهة العامة :الشركة العامة لكهرباء حلب  -محافظة حلب
الفئة الوظيفية :األولى
املسمى الوظيفي :محاسب رئيس ي
الوحدة التنظيمية ملركز العمل :مديرية الحسابا ت
مسمى وظيفة الرئيس املباشر :مدير مديرية الحسابا ت
شروط شغل الوظيفة
املؤهل العلمي :شهادة جامعية في االتقصااد
املهام املوكلة ملركز العمل
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يمسك القيود والسجل ت املحاسيية وف األوو النافةة.
يعمل بإشراف رئيسه املباشر.
يعد سندا ت القيد وف الصعليما ت النافةة وتوجيها ت رئيسه املباشر.
يحفظ الوثائ واملستندا ت واملراسل ت وف الصعليما ت اللزمة.
يمسك السجل ت اللزمة وف الصعليما ت النافةة من رئيسه املباشر.

عدد مراكز العمل3 :

وزارة الكهرباء  -الشركة العامة لكهرباء حلب  -الفئة األولى
رقم بطاقة الوصف الوظيفي ()5
الوزارة :وزارة الكهرباء
الجهة العامة :الشركة العامة لكهرباء حلب  -محافظة حلب
الفئة الوظيفية :األولى
املسمى الوظيفي :مساعد إداري أو
الوحدة التنظيمية ملركز العمل :مديرية الصنمية اإلدارية
مسمى وظيفة الرئيس املباشر :مديرية الصنمية اإلدارية
شروط شغل الوظيفة
املؤهل العلمي :شهادة جامعية في الحقوق
املهام املوكلة ملركز العمل
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عدد مراكز العمل3 :

تنظيم البيانا ت املصعلقة بأوضاع العاملين ،وكةلك البيانا ت املصعلقة بالقوى العاملة وحركتها.
إعداد وتدتقي الاكوك والقرارا ت املصعلقة بالصعيين ،والصعاتقد ،واالسصخدام ،ومخصلف أوضاع العاملين في الهيئة (أجورهم،
تعويضاتهم ،مكافآتهم ،عقوباتهم ،نقلهم ،ندبهم ،إيفادهم ،حاال ت انتهاء الخدمة...وغيرها) واسصكما اإلجراءا ت اللزمة لةلك.
إعداد وتدتقي الاكوك والقرارا ت املصعلقة بمنح العاملين اإلجازا ت (اإلدارية السنوية والصحية وإجازة األمومة واإلجازا ت
االضطرارية وإجازة الحج واإلجازا ت الخاوة بل أجر وغيرها).
تنظيم السجل ت والبطاتقا ت الةاتية للعاملين في الهيئة وبيانا ت الخدمة وجميع املادتقا ت والوثائ املطلوبة.
الصحديث الدوري للسجل ت والبطاتقا ت الةاتية للعاملين وتزويد دائرة السجل العام في مركز خدمة املوارد اليشرية.
إعداد كل ما يصعل بقرارا ت ترفيع العاملين.
إعداد تقارير مراتقبة الدوام ورفعها للرئيس اإلداري األعلى.
إعداد مشاريع القرارا ت والصعاميم املصعلقة بالصدريب والصأهيل.
اتخاذ اإلجراءا ت اللزمة لإلعلن عن املسابقا ت واالخصبارا ت.

وزارة الكهرباء  -الشركة العامة لكهرباء حلب  -الفئة األولى
رقم بطاقة الوصف الوظيفي ()6
الوزارة :وزارة الكهرباء
الجهة العامة :الشركة العامة لكهرباء حلب  -محافظة حلب
الفئة الوظيفية :األولى
املسمى الوظيفي :منش ئ رئيس ي
الوحدة التنظيمية ملركز العمل :مديرية الرتقابة الداخلية
مسمى وظيفة الرئيس املباشر :مدير مديرية الرتقابة الداخلية
شروط شغل الوظيفة
املؤهل العلمي :شهادة جامعية في الحقوق
املهام املوكلة ملركز العمل
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يعمل بإشراف رئيسه املباشر.
يعد الكصب واملراسل ت.
ينظم الاكوك املصعلقة بالعمل والعاملين.
يعد البيانا ت والجداو وكافة الوثائ وذلك من خل الوتقوعا ت املوجودة لديه.
يحافظ على سرية املراسل ت وكافة الوتقوعا ت.
يصابع املواضيع التي يكلفه بها رئيسه املباشر.

عدد مراكز العمل3 :

