اختصاصات المديرية العامة لشؤون الواليات والدوائر التابعة لها
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اختصاصات المديرية العامة لشؤون الواليات
 القيام بالتنسيق الالزم فيما يتعلق بشؤون الواليات مع الجهات المختصة. التأكد من إيصال الخدمات للواليات حسبما هو مقرر لها. دراسة احتياجات الواليات من الخدمات بالتنسيق مع الواله. استالم البالغات الواردة من الواليات ومتابعتها مع الجهات المختصة. التنسيق مع الجهات المختصة في شأن تسهيل أعمالها وأنشطتها في الواليات. التنسيق بشأن زيارات المسؤولين الميدانية للواليات للوقوف على احتياجاتها. تأمين وتطوير وسائل االتصاالت السلكية والالسلكية للواليات. التنسيق مع الواله في تطبيق نظام ولوائح اإلسكان الريفي ومتابعة تنفيذها. القيام بإعداد خطة التدريب والتأهيل لموظفي الواليات بالتنسيق مع الواله. التنسيق مع الجهة المختصة في تدريب وتأهيل موظفي المديرية بغرض زيادةكفاءتهم وقدراتهم الوظيفية.
 إعداد متقرحات الموازنة السنوية للمديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة. التنسيق مع الوالة لدراسة وتوفير االحتياجات الالزمة لمتطلبات العمل. القيام بالزيارات الميدانية للتأكد من سير العمل في الواليات. التنسيق مع الواله في إعداد التقارير الدورية وغير الدورية. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر والتي تدخل ضمننطاق اختصاصاتها.
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اختصاصات
قسم التنسيق والمتابعة
بالمديرية العامة لشؤون الواليات
 استقبال جميع المراسالت الواردة لمكتب المدير العام وعرضها عليه للتوجيهوتسليم ما أحيل للدوائر المختلفة إلجراء الالزم نحوها.
 إعداد المراسالت الصادرة وتوقيعها من المدير العام وتصديرها لجهاتاالختصاص ومتابعة ما يتم بشأنها.
 ترتيب وتنظيم اجتماعات المدير العام وإجراء االتصاالت الالزمة بشأنها. تنظيم حفظ الملفات بشكل يساعد على استرجاع المعلومات بسهولة ويسر. القيام بأعمال النسخ والطباعة الالزمة بمكتب المدير العام . متابعة الموضوعات والمذكرات والتقارير والمحاضر وغيرها لدى دوائر أقسامالمديرية.
 إعداد التقارير الدورية عن المتابعة وتقييم األداء واقتراح الحلول المناسبة. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات
قسم البريد والوثائق (نمطي)
بالمديرية العامة لشؤون الواليات
 تسجيل البريد الصادر والبريد الوارد بالجهة المعنية وفقا للتسلسل العددي والزمنيمع األخذ بعين االعتبار لنظام تصنيف الوثائق المعتمد لدى الجهة.
 تسليم أصول البريد الوارد إلى التقسيمات المعنية بالجهة وحفظ نسخ منه. توجيه البريد الصادر إلى الجهات المعنية وحفظ نسخ منه وإرجاع نسخ للجهةالمنشئة.
 المساهمة في إعداد األدوات اإلجرائية المتعلقة بإدارة الوثائق وخاصة منها نظمتصنيف الوثائق وجداول مدد استبقائها ومساعدة الموظفين وتدريبهم على استخدام
هذه األدوات.
 إسداء المعونة الفنية إلى تقسيمات الجهة المعنية لتحويل وثائقها التي لم تعد جاريةاالستعمال إلى مكان حفظ الوثائق الوسيطة.
 إدارة الوثائق الوسيطة وحفظها وتنظيم اإلطالع عليها من قبل الجهة المعنية. فرز الوثائق الوسيطة التي استوفت مدة الحفظ ثم ترحيلها إلى الهيئة أو إتالفهاوذلك بالتنسيق مع دائرة الوثائق .
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات دائرة الشؤون اإلدارية والمالية
بالمديرية العامة لشؤون الواليات
 العمل على توفير وتقديم الخدمات واالحتياجات اإلدارية لجميع دوائر المديريةوفقا ً للنظم والقواعد المقررة.
 القيام بجميع أعمال الشؤون المالية الخاصة بالمديرية وفقا ً للقانون المالي والئحتهالتنفيذية بالتنسيق مع الدوائر المالية بالمكتب.
 القيام بجميع أعمال شؤون الموظفين الخاصة بالمديرية وفقا ً لقانون الخدمة المدنيةوالئحته التنفيذية وبالتنسيق مع دائرة شؤون الموظفين.
 التنسيق مع الجهة المختصة في تدريب وتأهيل موظفي المديرية بغرض زيادةكفاءتهم وقدراتهم الوظيفية.
 القيام بجميع األعمال الخاصة بشراء احتياجات المديرية حسب القواعد المقررةلذلك.
 التنسيق مع الجهة المختصة فيما يتعلق بتقنية المعلومات. التنسيق مع الدوائر األخرى في المديرية في كل ما يتعلق بسير األعمال اإلداريةوالمالية.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر والتي تدخل ضمننطاق اختصاصاتها.
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اختصاصات
قسم الشؤون اإلدارية
بدائرة الشؤون اإلدارية والمالية
بالمديرية العامة لشؤون الواليات
 القيام بجميع األعمال اإلدارية المتعلقة بالدائرة. العمل على تنسيق وتوفير خدمات النقل الخاصة بترحيل الموظفين. القيام بتوفير االحتياجات المكتبية لدوائر المديرية. القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير الخاصة بدوائر المديرية. القيام بإعداد القرارات والتعاميم واألوامر المكتبية الداخلية لدوائر المديرية وفقا ًللتوجيه.
 متابعة ومراقبة استعمال اآلالت واألجهزة الموجودة بالمديرية وعملية تنفيذبرنامج صيانتها
 العمل على توفير خدمة االتصاالت بالمديرية. اإلشراف على السائقين والفراشين والمراسلين وتوزيع مهامهم. استالم الصحف والمجالت اليومية وتوزيعها على الدوائر بالمديرية. إعداد التقارير الالزمة عن سير العمل في القسم لمدير الدائرة. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات
قسـم الشؤون المالية
بدائرة الشؤون اإلدارية والمالية
بالمديرية العامة لشؤون الواليات
 إعداد مشروع الموازنة السنوية للمديرية بالتنسيق مع دائرة الموازنة واإليراداتبالمديرية العامة للشؤون اإلدارية والمالية.
 متابعة تنفيذ موازنة المديرية بعد اعتمادها. فتح وإمساك السجالت والبطاقات واستخدام النماذج المالية المحددة وفقا للنظامالمالي.
 الصرف من السلفة المستديمة والسلف المؤقتة بالتنسيق مع دائرة الشؤون الماليةبالمديرية العامة للشؤون اإلدارية والمالية.
 صرف الرواتب واالستحقاقات وااللتزامات األخرى بعد إعتمادها من دائرةالشؤون المالية بالمديرية العامة للشؤون اإلدارية والمالية.
 استالم الشيكات الواردة من المديرية العامة للمالية واتخاذ الالزم بشأنها. القيام بعهد السجالت والكشوفات المالية المرتبطة بالموازنة. مراقبة الصرف من بنود الموازنة واالرتباط بالمبالغ المصروفة من هذه البنودواقتراح إجراء المناقالت من بند إلي آخر التنسيق مع دائرة الموازنة واإليرادات
بالمديرية العامة للشؤون اإلدارية والمالية.
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 تنظيم وحفظ السجالت المالية. إعداد مسودة للحساب الختامي لنهاية السنة المالية ورفعه لدائرة الشؤون المالية. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات
قسم شؤون الموظفين
بدائرة الشؤون اإلدارية والمالية
بالمديرية العامة لشؤون الواليات
 تطبيق قوانين ولوائح الخدمة المدنية في معالجة شؤون موظفي المديرية. القيام بالمعامالت الخاصةة فيمةا يتعلةق بشةؤون المةوظفين بالمديريةة و الواليةاتوالنيابات والمراكز اإلدارية ومتابعتها مع دائرة شؤون الموظفين.
 القيام بأعمال التصنيفات المتعلقة بتقارير األداء الوظيفي للموظفين بالمديرية. اإلشةةةراف علةةةى طلبةةةات اإلجةةةازات وإشةةةعارات العةةةودة لمةةةوظفي المديريةةةة والواليات والنيابات والمراكز اإلدارية.
 المشةةاركة فةةي االختبةةارات والمقةةابالت الشخصةةية للمةةواطنين المتقةةدمين للعمةةلبالمديرية و الواليات والنيابات والمراكز اإلدارية .
 حفةةظ الملفةةةات الشخصةةةية لمةةةوظفي المديريةةةة و الواليةةةات والنيابةةةات والمراكةةةزاإلدارية.
 القيةةةام بحصةةةر الةةةدرجات الشةةةاغرة لمةةةوظفي المديريةةةة و الواليةةةات والنيابةةةاتوالمراكز اإلدارية بالتنسيق مع الجهة المختصة بالمكتب .
 القيام بإعداد تقارير عن سير العمل في القسم. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات
قسم التدريب
بدائرة الشؤون اإلدارية والمالية
بالمديرية العامة لشؤون الواليات
 المشاركة في وضع خطط التدريب والتأهيل لموظفي المديرية و الوالياتوالنيابات والمراكز اإلدارية والجهات التابعة لها بالتنسيق مع دائرة تنمية
الموارد البشرية.
 التنسيق مع األقسام األخرى فيما يتعلق بتدريب موظفي المديرية والوالياتوالنيابات والمراكز اإلدارية.
 إعداد التقارير المختلفة عن التدريب والتأهيل لموظفي المديرية و الوالياتوالنيابات والمراكز اإلدارية والجهات التابعة لها.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصــــاصــــات
قســــــــم تقنيــــــــة المعلومــــــــات
بدائـــرة الشــــؤون اإلدارية والمالية
بالمديريــة العامـــة لشـــؤون الواليـــات
 االهتمام والعناية بشبكة الحاسب اآللي في المديرية ومراقبتها واإلشراف عليهااوالتأكد من سالمتها وخلوها من أية أعطال قد تطرأ عليها.
 اإلشراف المباشر على أجهزة الحاسب اآللي وطابعات الرساالل ومنهاا الصا اةبالصرالط من حيث اختيار الموا فات المطلوبة والتي تتناسب مع طبيعاة العمال
عنااد عمليااة الشااراا باإللااافة الااى الةيااام بعمليااة التركيااب والبرم ااة وتحمياال
البرامج المطلوب العمل عليها للمستفيدين منها.
 متابعة األعطال الواردة الحدوث في األجهزة والطابعات والبرامج بصافة يومياةوا الحها و يانتها لكي تعمل بصورة جيدة وسليمة.
 اإلشراف على البدالة والهواتف والفاكسات وجميع ما يتعلق بها. اإلشااراف علااى مكااالن تصااوير الرسااالل والصاارالط بشااتى أنواعهااا وأح امهاااالمصتلفة و يانتها.
 توفير قطع الغيار واألحبار وتركيبها لكافة أنواع األجهزة المذكورة. -رفع التةارير واإلحصااات الدورية عن حالة األجهزة الى مدير الدالرة.
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 متابعة الةرارات والتعاميم الصادرة من اإلدارة الرليسية وااللتزام بهاا والمتعلةاةبأجهزة الحاسب اآللي وكل ما يصص الةسم ويةع لمن مسؤولياته.
 يتم التنسايق المسابق والادالم ماع دالارة تةنياة المعلوماات والتعااو معهاا فاي هاذاالم ال.
 الةيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل لمن نطاقاختصا اته.
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اختصاصات
قسم المشتريات
بدائرة الشؤون اإلدارية والمالية
بالمديرية العامة لشؤون الواليات
 استالم طلبات الشراء وأداء الخدمة من الدوائر بالمديرية. إعةةداد ووضةةع البيانةةات والمواصةةفات المطلةةةوب شةةراؤها فةةي اسةةتمارة طلةةةباألسعار وتوزيعها على الشركات ذات االختصاص باألصناف المطلوبة.
 اسةةتالم طلبةةات األسةةعار مةةن الشةةركات وفرزهةةا وإحالتهةةا إلةةى لجنةةة المشةةترياتالداخلية لالعتماد.
 إعداد أوامر الشراء وتسجيلها في السجالت الخاصة بالقيد. التنسيق مع الجهة المختصة حول استالم المواد المشتراة مةن المةوردين والتأكةدمن صالحيتها.
 إعداد التقارير الدورية وغير الدورية الخاصة بالمشتريات. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصـــاصـــات
قســــــم النقـــــــل
بدائرة الشؤون اإلدارية والمالية
بالمديرية العامة لشؤون الواليات
 العمل على توفير وسائل النقل واإلشراف على أعمالها. متابعة صيانة وإصالح السيارات التابعة للمديرية وصرف الوقود لهةا بالتنسةيقمع الدائرة المختصة.
 التنسيق مع الجهةات المختصةة فةي تسةيير الةرحالت الجويةة مةن وإلةى المنةاطقوإعداد برامج الرحالت.
 التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالنقل الجوي. إعداد اإلحصاءات والبيانات الخاصة بخدمات النقل للمناطق. إعةةداد تقةةارير دوريةةة عةةن حالةةة السةةيارات التابعةةة للمديريةةة وكيفيةةة اسةةتخدامهابالتنسيق مع الجهات المختصة.
 إعداد التقارير الالزمة حول خدمات النقل. القيةةام بأيةةة أعمةةال أخةةرى يكلااف بهااا ماان قباال الماادير والتااي تةةدخل ضةةمن نطةةاقاختصاصاته.

722

اختصاصات
قسـم الخزينة والصرف
بدائرة الشؤون اإلدارية والمالية
بالمديرية العامة لشؤون الواليات
 الصرف من السلفة المستديمة والمؤقتة بالتنسيق مع دائرة الشؤون الماليةبالمديرية العامة للشؤون اإلدارية والمالية.
 صرف الرواتب واالستحقاقات وااللتزامات األخرى بعد استالمها من الجهاتالمختصة .
 استالم المطالبات المالية والفواتير وتقديمها للصرف. استالم الشيكات الواردة واتخاذ الالزم بشأنها. استالم وصرف المبالغ النقدية المخصصة للواليات والنيابات والمراكز. إصدار الشيكات وصرف االستحقاقات المالية. صرف استعاضة السلف المستديمة طبقا للتعليمات المالية. القيام بعهد السجالت والكشوفات المالية واتخاذ الالزم بشأنها. إعداد سندات المتحصالت. متابعة تحصيل مبالغ اإليرادات. تنظيم وحفظ السجالت المالية. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات دائرة تنظيم اإلسكان الريفي
بالمديرية العامة لشؤون الواليات
 تنفيذ ومتابعة القوانين واللوائح لإلسكان الريفي. القيام بالدراسات والمسح والتخطيط المتعلقة باإلسكان الريفي. توثيق وحفظ الرسومات المساحية (الكروكيات) المتعلقة باإلسكان الريفي. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبةل الةرئيس المباشةر والتةي تةدخل ضةمننطاق اختصاصاتها.
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اختصاصات
قسم التنسيق
بدائرة تنظيم اإلسكان الريفي
بالمديرية العامة لشؤون الواليات
 القيام بأعمال الصادر والوارد بالدائرة. القيام بفتح السجالت والملفات للمراسالت والمعامالت الصادرة والواردةالخاصة بالدائرة وتنظيم حفظها مع جميع خلفياتها مما يسهل الرجوع إليها.
 القيام بتوفير االحتياجات المكتبية وفقا ً لما هو معتمد للدائرة. القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير الخاصة بالدائرة. القيام بإعداد األوامر المكتبية الداخلية للدائرة وفقا ً للتوجيه. القيام بتنظيم أعمال السائقين والفراشين والمستخدمين وفقا ً لمتطلبات العملبالدائرة.
 إعداد التقارير الالزمة عن سير العمل في القسم لمدير الدائرة. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات
قسم التخطيط والمساحة
بدائرة تنظيم اإلسكان الريفي
بالمديرية العامة لشؤون الواليات
 إصدار الرسومات المساحية للحيازات المنتفع بها. وضع المخططات للتجمعات السكنية القائمة والمستحدثة. إجراء الدراسات الخاصة بنمط عمارة اإلسكان الريفي ومتابعة تطويرهوتحديثه بالتنسيق مع الجهة المختصة.
 حصر ومسح كافة التجمعات السكنية وتوقيعها على خرائط هندسية. القيام بتحديد العالمات المساحية للمواقع التي تم صرفها للمواطنين عند رغبتهمبالبناء في إطار اإلسكان الريفي.
 إدخال قاعدة معلومات للمواقع التي تم رفعها مساحيا ً لتربط بالبعد الجغرافيمن خالل نظم المعلومات الجغرافية (. )G.I.S
 اعتماد خرائط توصيل الخدمات (الكهرباء – الماء – الهاتف  -الطرق)للمخططات والمواقع في السهل وكذلك خطوط أنابيب الغاز والصرف الصحي
(الخرائط الخدمية) .
 استخراج ورسم وتلوين الخرائط . القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

722

اختصاصات
قسم التوثيق
بدائرة تنظيم اإلسكان الريفي
بالمديرية العامة لشؤون الواليات
 توثيق كافة الرسومات المساحية الخاصة باإلسكان الريفي. حفظ المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنتفعين باإلسكان الريفي وتبويبهاوتصنيفها.
 مراجعة وفحص الطلبات والتأكد من كافة إجراءاتها. مراجعة استمارات طلبات االنتفاع لإلسكان الريفي. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

722

اختصاصات
قسم الدراسات الميدانية
بدائرة تنظيم اإلسكان الريفي
بالمديرية العامة لشؤون الواليات
 إعداد الدراسات والمخططات المستقبلية الستخدامات األراضي في نطاقاإلسكان الريفي.
 مراجعة المخططات والدراسات التنموية الواقعة في نطاق اإلسكان الريفي. إجراء المسوحات المختلفة وجمع البيانات الالزمة واإلحصاءات في نطاقاإلسكان الريفي.
 إجراء التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية التي ترغب بإنشاء بعضالخدمات في نطاق اإلسكان الريفي وفقا ً للتوجيهات.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

722

اختصاصـــــــــــــــــات
قســـم متابعــة تنظيم اإلسكـــان الريفي
بدائرة تنظيم اإلسكان الريفي
بالمديرية العامة لشؤون الواليات
 متابعة تنفيذ القوانين واللوائح لإلسكان الريفي. متابعة تنظيم وإعـــــداد المحاضر الخاصة بطلبات اإلسكــــــان الريفــــي ورفعهاللجنــــة الرئيسيــــة مع التوصيــــات بشأنها في إطــــار القوانين والنظــــم المعمول بها.
متابعة و مراجعة محاضر اللجان الفرعية لإلسكان الريفي. متابعة الجهات المعنية بشأن طلبات توصيل التيار الكهربائي للمساكن القائمة بالجبلوالسهل.
 متابعة الواليات والنيابات في التنسيق للزيارات الميدانية المتعلقة باإلسكان الريفي. -القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاق اختصاصاته.

722

اختصاصات دائرة االتصاالت الالسلكية
بالمديرية العامة لشؤون الواليات
 توفير وسائل االتصال الالزمة مع الواليات والنيابات والمراكز اإلدارية. تطوير وتحديث وسائل االتصاالت مع الواليات والنيابات والمراكز اإلدارية. التنسيق مع الواليات لتنظيم المناوبات لمشغلي األجهزة. التنسيق من الجهة المختصة في تدريب وتأهيل مشغلي أجهزة االتصال فيالواليات والنيابات والمراكز اإلدارية.
 وضع الضوابط الالزمة لضمان حسن استخدام أجهزة االتصال الالسلكيووسائل االتصال المختلفة والمحافظة عليها.
 القيام بالصيانة الدورية وغير الدورية ألجهزة االتصاالت. القيام بالتنسيق في مجال اإلسعافات الطبية وغير الطبية العاجلة والضروريةمع الجهات المختصة.
 التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بتراخيص استخدام أجهزةاالتصاالت.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر والتي تدخل ضمننطاق اختصاصاتها.

722

اختصاصات
قسم االتصال
بدائرة االتصاالت الالسلكية
بالمديرية العامة لشؤون الواليات
 إرسال واستقبال اإلشارات الالسلكية ووسائل اإلتصال األخرى من وإلىالواليات والنيابات والمراكز اإلدارية.
 اختصار اإلشارات الصادرة والواردة بما ال يخل بالمعنى والمحتوى. إيصال اإلشارات الواردة إلى الجهات المعنية بالسرعة الالزمة. مراقبة حركة مختلف االتصاالت في الواليات والنيابات والمراكز اإلدارية. إعداد جداول المتابعة الشهرية لدوام كتبة البرقيات في الواليات والنياباتوالمراكز اإلدارية ومتابعة سير إتصاالتهم اليومية.
 رصد كشوفات عن األمطار أو أي ظواهر طبيعية أخرى قد تحدث فيالمحافظة والعمل على إرسالها إلى الجهات المختصة بالسرعة الالزمة.
 إعداد التقارير واإلحصائيات الالزمة عن البرقيات الصادرة والورادة. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

722

اختصاصــــات
قسم الصيانة والدعم الفني
بدائرة االتصاالت الالسلكية
بالمديرية العامة لشؤون الواليات
 القيام باإلعداد المسبق للمواصفات الفنية لألجهزة الالسكية ووسائل األتصالالمختلفة المراد شرائها.
 القيام بتحليل عروض األسعار للوقوف على أفضل األسعار بما يتوافق منالمزايا الفنية لألجهزة.
 القيام بفحص األجهزة الجديدة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة ومنسالمتها الفنية.
 القيام بتركيب تلك األجهزة في األماكن المخصصة لها. القيام بأعمال إصالح وصيانة أجهزة االتصاالت الالسلكية وغيرها. الكشف الدوري والطارئ على األجهزة في الواليات والنيابات والمراكزاإلدراية.
 إعداد التقارير الخاصة بالنواحي الفنية المتعلقة بالورشة والزيارات الميدانية. القيام بإعداد الكشوفات السنوية لرسوم استخدام األجهزة الالسلكية. تحديد احتياجات المكتب من األجهزة الفنية ألغراض االتصاالت الالسلكية. القيةةام بأيةةة أعمةةال أخةةرى يكلااف بهااا ماان قباال الماادير والتااي تةةدخل ضةةمن نطةةاقاختصاصاته.
722

اختصاصات
قسم التنسيق
بدائرة االتصاالت الالسلكية
بالمديرية العامة لشؤون الواليات
 القيام بأعمال الصادر والوارد بالدائرة. القيام بفتح السجالت والملفات للمراسالت والمعامالت الصادرة والواردةالخاصة بالدائرة وتنظيم حفظها مع جميع خلفياتها مما يسهل الرجوع إليها.
 القيام بتوفير االحتياجات المكتبية وفقا لما هو معتمد للدائرة. القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير الخاصة بالدائرة. القيام بإعداد األوامر المكتبية الداخلية للدائرة وفقا ً للتوجيه. القيام بتنظيم أعمال السائقين والفراشين والمستخدمين وفقا ً لمتطلبات العملبالدائرة.
 إعداد التقارير الالزمة عن سير العمل في القسم لمدير الدائرة. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

727

اختصاصات دائرة شؤون الواليات
بالمديرية العامة لشؤون الواليات
 تحديد احتياجات الواليات من الخدمات وتنفيذها. المشةةاركة فةةي وضةةع بةةرامج لتنميةةة القةةدرات والمهةةارات الوظيفيةةة للعةةاملين فةةيالواليات.
 القيام بتقديم الخدمات الالزمة للواليات في إطار اختصاصات المديرية. دراسةةةة المشةةةاكل والمعوقةةةات ذات الصةةةلة بالواليةةةات واقتةةةراح وسةةةائل حلهةةةابالتنسيق مع الجهات المختصة.
 القيام بأعمال اإلسكان المتعلقة بالواليات. القيام بأعمال المخازن الخاصة بالمديرية. تنسيق االتصاالت بين الواليات والجهات المختصة. استالم وإرسال بريد الواليات. القيام بالزيارات الدورية وغير الدورية الخاصة بخدمات الواليات. إعداد التقارير الدورية وغير الدورية الخاصة بخدمات الواليات. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الةرئيس المباشةر والتةي تةدخل ضةمننطاق اختصاصاتها.

723

اختصاصات
قسم االتصاالت والمتابعة
بدائرة شؤون الواليات
بالمديرية العامة لشؤون الواليات
 القيام باستالم وإرسال بريد الواليات والنيابات والمراكز اإلدارية عبر صناديقالبريد بالدائرة .
 القيام بتلخيص التقارير الدورية وغير الدورية في تقرير موحد. تنسيق األعمال بين الواليات والنيابات والمراكز اإلدارية وبين األجهزةالحكومية داخل وخارج المكتب.
 متابعة األعمال الخاصة باالستجابة ألية كوارث طبيعية. إعداد التقارير الدورية عن أعمال القسم. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

724

اختصاصات
قسم خدمات الواليات
بدائرة شؤون الواليات
بالمديرية العامة لشؤون الواليات
 تحديد احتياجات الواليات والنيابات والمراكز اإلدارية من الخدمات. القيام بتقديم الخدمات الالزمة للواليات والنيابات والمراكز اإلدارية في إطاراختصاصات المديرية وفقا ً لما يكلف به.
 متابعة تنفيذ الخدمات الخاصة بالواليات والنيابات والمراكز اإلدارية لدىالدوائر والجهات المختصة.
 القيام بإستالم وأرسال بريد الواليات والنيابات والمراكز اإلدارية بواسطةصناديق بريد الدائرة .
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

722

اختصاصات
قسم المتابعة الميدانية
بدائرة شؤون الواليات
بالمديرية العامة لشؤون الواليات
 القيام بالزيارات الميدانية للواليات والنيابات والمراكز اإلدارية ومتابعة سيرالعمل بها.
 مرافقة الزوار الرسميين للواليات والنيابات والمراكز اإلدارية. إعداد التقارير المتعلقة بسير العمل بالواليات والنيابات والمراكز اإلدارية. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

722

اختصاصات
قسم المخازن
بدائرة شؤون الواليات
بالمديرية العامة لشؤون الواليات
 اسةةتالم المةةواد مةةن الشةةركات المةةوردة ومطابقتهةةا مةةع أوامةةر الشةةراء وتقييةةدهاوعمل األذونات اإلضافة لهةا وتخزينهةا بةالطرق السةليمة لقيةود المخةازن ورفةع
تقرير دوري بأرصدة األصناف السريعة والبطيئة.
 عمل الجرد السنوي للمخزونات. إعداد التقارير الالزمة لسير العمل بالقسم. القيام بأية أعمةال أخةرى يكلاف بهاا مان قبال المادير والتاي تةدخل ضةمن نطةاقاختصاصاته.

722

اختصاصات
قسم االسكان
بدائرة شؤون الواليات
بالمديرية العامة لشؤون الواليات
 القيام بجميع األعمال المتعلقة باإلسكان بمكاتةب الةوالة ونةواب الةوالة والمراكةزاإلدارية بالتنسيق مع جهة االختصاص.
 وضع الترتيبات الالزمة للصةيانة الدوريةة والطارئةة للمبةاني واألثةاث التةي تقةعتحت إشراف المديرية بالواليات والنيابات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
 القيام بتدقيق العهد بالواليات والنيابات والمراكز اإلدارية. إعةةداد التقةةارير الالزمةةة عةةن وضةةع المبةةاني التةةي تقةةع تحةةت إشةةراف المديريةةةبالواليات والنيابات والمراكز اإلدارية.
 القيةةام بأيةةة أعمةةال أخةةرى يكلااف بهااا ماان قباال الماادير والتااي تةةدخل ضةةمن نطةةاقاختصاصاته.

722

