
 

 بطاقة المنصب

 مدير إقليميمنصب التعريف ب

 مدير إقليمي   منصب المسؤولية
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تنفيذ سييييياسيييية الو ارص يلى اللييييفيد اإلقليمي طي مياديم الطاقة والمفادم  لقطاع االنتقال الطاقييتولى المدير اإلقليمي 
 .لقطاع االنتقال الطاقيحدود نفوذها الترابي، وتحت إشراف المدير الجهوي والجيولوجيا طي دائرص 
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 التوصيف الموجز لالختصاصات

 
 المدير اإلقليمي المهام التالية:يمارس 

 ؛تمثيل الو ارص يلى المستوى اإلقليمي 

  بالمفلومات والوسائل التي مم شأنها أم تساهم طي إنجا  المهام المنوطة بها ت ويد المديرية الجهوية التابفة لها

 ؛يلى لفيد الجهة

  طي مختلف االجتمايات واألنشيييطة ذات الليييلة بمجال اختلييياليييها يلى تمثيل المديرية الجهوية والمشيييار ة

 ؛اللفيديم اإلقليمي والمحلي

 رية الموضوية رهم إشارتها؛القيام بالتدبير اإلداري والمالي وتسيير الموارد البش 

 ؛السهر يلى تأميم الت ود بالطاقة وتلبية الحاجيات المحلية منها بالجودص المطلوبة والسالمة الال مة 

 ؛ات المفنيةيطاقالسهر يلى تأميم الحماية البيئية بالمنشآت المفدنية والطاقية بتنسيق مع ال 

 ؛االت الطاقة والمفادم والجيولوجياالمساهمة طي ترويج للفرص االستثمارية المتاحة طي مج 

  ؛وإيداد التقرير السنوي الخاص بإنجا اتهااقتراح برنامج الفمل السنوي للمديرية اإلقليمية 

  إيداد وإنجا  وتحييم قوايد المفطيات الخالييييييية بالفايليم بالقطاع الفام والخاص طي مجال الطاقة والمفادم

 ؛والجيولوجيا

  ؛بالتخريط الجيولوجي والمحاطظة يلى التراث الجيولوجيإنجا  األشغال المتفلقة 

 المساهمة طي مراقبة برامج األشغال الجيولوجية التي ينج ها األغيار لحساب مديرية الجيولوجيا؛ 

   تدبير وتحييم قايدص المفطيات الجيويلمية والتراث الجيولوجي والم امم المفدنية واللييخور الليينايية والميا

 ؛المفدنية

  ؛وإنجا  اإلحلائيات والمؤشرات الطاقية والمفدنية والجيولوجيةإيداد 

  والتنقيب يم الهيدرو اربورات والمفادم واالستغالل المفدني؛تتبع إنجا  المشاريع المتفلقة بتطوير البحث 

 إنجا  و قيادص إنجا  المشاريع المتفلقة بتطوير الطاقات المتجددص والنجاية الطاقية وإنتاج ونقل وتو يع ال هرباء

 ؛المنشآت البترولية ووقود الغا  الطبيفي المسال وبرمجتها وتتبفها

 السهر يلى تففيل وتقييم طفالية برامج التح م طي الطاقة وبرامج تنمية الطاقات المتجددص؛ 

 ؛السهر يلى تطبيق النلوص التشريفية والتنظيمية المتفلقة بمجاالت الطاقة والمفادم والجيولوجيا 

 ؛والثروات المفدنية والطاقية والجيولوجية الموجودص داخل نفوذها الترابي جرد المنشآت 

 يداد تقرير سنوي لألنشطة المفدنية والطاقية يلى اللفيد اإلقليمي وجرد حليلتهاإ. 

 

 مجال العالقات

 
 التنسيق والتفاوم مع المديريات الجهوية للقطاع. 

 الفالقات مع السلطات المحلية. 

  والطاقي والجيولوجيالفالقات مع الفايليم المهنييم طي القطاع المفدني. 

 التنسيق والتفاوم مع المؤسسات الموجودص تحت ولاية القطاع. 

 المهارات المطلوبة

 
  اإللمام باالستراتيجية الطاقية الوطنية واستراتيجية تنمية قطاع المفادم و ذا خارطة الطريق لتطوير البنية التحتية

 .الجيولوجية والجيوموضوياتية
 اإللمام بأنشطة الملالح الالممر  ص. 
 الطاقة والمفادم ياإللمام بالنلوص القانونية والتنظيمية المتفلقة بقطاي. 
 اإللمام بآليات التوالل. 


