
 االدارة العامة لشئون البيئة

 اوال التعريف باالدارة العامة لشئون البيئة 

التربة ( وذلك بجميع  –الماء  –تهتم اإلدارة العامة لئون البيئة الثالثة ) الهواء  -

 مواقع الشركة من مطروح إلة البحيرة . 
كذلك تهتم اإلدارة االعامة لشئون البيئة بمياه الشرب للمستعمرات السكنية و  -

للعاملين بالمحطات حيث يوجد لدى الشركة بعض محطات التوليد التي يوجد بها 

وحدات إلنتاج مياه الشرب وكذلك المحطات التي ال يوجد بها وحدات إنتاج مياه 

 لمياه التابع لمقر المحطة . الشرب ولكن يتم إمدادها بمياه شرب من مرفق ا

 ثانيا انشطة اإلدارة العامة لشئون البيئة 

يوجد لدى اإلدارة العامة لشئون البيئة معمل متكامل لتحاليل عينات مياه الصرف  -

 الصناعي والصرف الصحي ومياه الشرب تحليال كامال كيميائيا و بكتريولوجيا . 
ة أجهزة قياس غازات نواتج كذلك يوجد لدى ا|إلدارة العامة لشئون البيئ -

 اإلحتراق للمرور بها على جميع محطات الشركة وعمل التقارير الحاصة بذلك . 

 ثالثاً إنجازات اإلدارة العامة لشئون البيئة 

تقوم اإلدارة العامة لشئون البيئة في حالة حدوث ايع مخالفات ألية من محطات  -

ة بهذه المخلفات وانهاءها قبل الشركة بالتحرك السريع نحو حل المشاكل المتعلق

 انتهاء المدة القانونية للمخالفات .
قامت ا؟إلدارة العامة لشئون البيئة بعمل سجل بيئي كامل لجميع محطات الشركة  -

وتم تزويده بكافة القوانين الصادرة في جمهورية مصر العربية ذات الصلة 

 بموضوعات البيئة . 
اإلدارة العامة لشئون البيئة تتواجد جنبا إلى جنب مع الشئون القانونية للشركة  -

 \المرفوعة من األهالي ضد الشركة .في جميع المحاضر و القضايا 
يتم تدريب األفراد العاملين باإلدارة العامة لشئون البيئة سواءاً داخل الشركة او  -

 . خارج الشركة على جميع األصعدة التي يحتاجونها 

 

 

 



 مدير عام شئون البيئة

 

 أوال التعريف بمدير عام شئون البيئة 

مدير عام شئون البيئة السيد المهندس / عصام محمد أبو هيف حاصل على  -

دبلوم الدراسات العليا في الدراسات البيئية من معهد الدراسات العليا و البحوث 

أي قبل إنشاء وزارة البيئة في مصر بحوالي  1988جامعة االسكندرية عام  –

 سنوات . 6
مدير عام شئون البيئة السيد المهندس / عصام محمد أبو هيف حاصل على  -

دورة خبير في مجال اإلدارة البيئية المتكاملة من جامعة عين شمس وتحت 

 رعاية السيد الدكتور وزير البيئة . 
البيئة حضر ممثال للشركة العديد من المؤتمرات العلمية و مدير عام شئون  -

وتقدم سيادته بالعديد من العالمية في مجال البيئة في السنوات الثمان الماضية 

األبحاث في مجاالت البيئة المختلفة و يوجد لديه العديد من الشهادات الدالة على 

 ذلك . 
لبيئة بالشركة لم يحدث أن طبقا لتقارير الجهاز المركزي السنوية عن نشاط ا -

شركة غرب الدلتا إلنتاج الكهرباء قامت بدفع غرامات عن مخالفات بيئية وهذا  

في حد ذاته يعتبر االنجاز األكبر لإلدارة العامة لشئون البيئة بالكامل حيث أن 

بالطرق الرسمية أو بالطرق الودية عن جميع المخالفات يتم إنهاءها سواءاً 

 لعامة للعاملين باإلدارة العامة شئون البيئة .طريق العالقات ا
 

 

 

 

    



 (   بطاقة توصيف وظيفة رقم )

 ير إدارة الزيوت و الوقود مسمى الوظيفة : مد

 اإلدارة العامة للكيمياء . :          الموقع

 الوصف العام : 

 تخضع هذه الوظيفة لإلشراف المباشر من مدير عام الكيمياء . -
 يشرف شاغل هذه الوظيفة إشراف مباشر من مرؤسيه . -
ود تخص هذه الوظيفة بمتابعة تقارير زيوت المحوالت ومتابعة تحاليل الوق -

 لجميع محطات الشركة وعمل تقارير عنها . 

 اجبات :الو

ر الفنية و التوصيات لتقييم اداء نوعيات الزيوت بدوائر التزييت اعداد التقاري -1

 نتاج بالشركة .ومحوالت وحدات اإل

 اإلشراف على مأموريات المرور الدوري بقطاعات اإلنتاج بالشركة . -2

لية لعينات الزيوت بمعامل القطاع خاصة اإلدارة إلشراف على التحاليل المعما -3

. 

 إلدارة .اصة اتجهيز وحصر احتياجات المعامل بالقطاع خ -4

تجميع وحصر احتياجات قطاعات اإلنتاج من الكيماويات و االجهزة المعملية  -5

 . خاصة بالتشغيل و المعامل خاصة باإلدارة 

 داء العاملين بها .األشراف على اإلدارة الفنية و اإلدارية وتقييم أ -6

 اإلشراف على تنفيذ قواعد السالمة و الصحة المهنية لإلفراد باإلدارة . -7

 اإلشراف على تدريب العاملين ورفع كفاءة االداء .  -8

 

 

 

 

 

 



 فة رقم )     (بطاقة توصيف وظي

 

 دارة معالجة المياه و البخار الوظيفة : مدير إمسمى 

 اء ياإلدارة العامة للكيم :         الموقع 

 الوصف العام :

 هذه الوظيفة لإلشراف المباشر من مدير عام الكيمياء .تخضع  -
 .غل هذه الوظيفة إشراف مباشر على مرؤسيه يشرف شا -
ل المياه و البخار وحاالت محطات المعالجة تختص هذه الوظيفة بمتابعة تحالي -

 لجميع محطات الشركة وعمل تقارير عنها .

 الواجبات :

التزييت  ئراويات لتقييم اداء نوعيات الزيوت بداد التقارير الفنية و التوصإعد -

 ومحوالت وحدات االنتاج بالشركة . 
 مرور الدوري بقطاعات اإلنتاج بالشركة .ف على مأموريات الاإلشرا -
 القطاع خاصة باإلدارة . على التحايل المعملية لعينات الزيوت بمعاملشراف اإل -
 خاصة باإلدارة .احتياجات المعامل بالقطاع  تجهيز وحصر -
ياجات قطاعات اإلنتاج من الكيماويات و األجهزة المعملية تجميع وحصر احت -

 بالتشغيل و المعامل خاصة باإلدارة . خاصة
 وتقييم أداء العاملين بها . ريةااإلشراف على أعمال اإلدارة الفنية و اإلد -
 لإلفراد باإلدارة .اإلشراف على تنفيذ قواعد السالمة و الصحة المهنية  -
 .    اإلشراف على تدريب العاملين ورفع كفاءة االداء  -

 

 

 

 

 



 (     بطاقة توصيف وظيفية رقم )

 حدات المياه لدوائر الو الجةعمسمى الوظيفة : رئيس قسم معامل م

 اءييمللكة دارة العامإلالموقع : ا

 :الوصف العام 

 فة لإلشراف المباشر من مدير إدارة معالجة المياه و البخار .تخضع هذه الوظي -
 سيه . يشرف شاغل هذه الوظيفة اشراف مباشر من مرؤ -

 :الواجبات 

ومراحل المعالجة لمياه الخام متابعة التحاليل المعملية الخاصة بعينات ا -

 وتحلية المياه ونزع االمالح بوحدات اإلنتاج بالشركة .الخارجية و الداخلية 
 متابعة التحاليل المعملية بعينات دوائر التشغيل بوحدات اإلنتاج بالشركة. -
 ل و العاملين داخل المعامل خاصة اإلدارة .سير العم حسن  ىاإلشراف عل -
 مل على حلها .وااللمام بمشاكل العاملين و العمل داخل المعامل تنظيم الع -
مل على تحديث منظومة العمل و تطوير المعدات و االجهزة بالمعامل خاصة الع -

 باإلدارة . 
ية و ألدوات الزجاجاعداد وحصر احتياجات المعملية من الكيماويات و ا -

 االجهزة خاصة اإلدارة .
 اعداد التقرير اليومي عن التحاليل الكيمائية خاصة باإلدارة . -
 . داءآلترتيب العاملين ورفع مستوى ا -
 االشراف على تنفيذ قواعد السالمة و الصحة المهنية لالفراد باإلدارة . -
 ل.االقيام بما يستند إليه من أعم -

 

 

 

 

 

 



 ة معالجة تلوث المياهوظيفة مدير إداربطاقة توصيف 

 تلوث المياه المسمى الوظيفي : مدير إدارة معالجة 

 الموقع : اإلدارة العامة لشئون البيئة 

 الوصف العام :

 ئة .من مدير عام شئون البيتخضع هذه الوظيفة لالشراف المباشر  -

 -الواجبات:

 غل هذخ الوظيفة اشراف مباشر من مرؤسيه.يشرف شا -

ه المعالجة من الصرف الصناعي و تحتص هذه الوظيفة بمتابعة تحاليل الميا

الصرف الصحي ومياه التبريد بمحطات الكهرباء و متابعة تحاليل مياه الشرب 

الشرب أو التي تستخدم مياه الشرب من التي تنتج مياه  محطاتلالخاصة با

 المرافق العامة لمياه الشرب .

لسنة  4بتعديالته وقانون  82لسنة  48قانون الري رقم  تاوذلك طبقا لمواصف

 بتعديالته وقرار وزير الصحة الخاص بمواصفات مياه الشرب .  94

 متابعة السجل البيئي للمحطات وسجل المخلفات الصلبة  -

 ات الخطرة و ما يحتويه من سجل للمخلفات الخطرة لكل محطة .لفومخزن المخ

 حطة.لكل م بريدمتابعة تراخيص مياه الصرف الصحي و الصناعي و الت -
عامل المحطات من الكيماويات ومتجميع إحتياجات اإلدارة العامة لشئون البيئة  -

مياه الصرف الصحي الخاصة بالتحاليل الكميائية و البكتريولوجية لو األجهزة 

 و الصرف الصناعي ومياه التبريد ومياه الشرب . 
 ختصة .اد التقارير الدورية للجهات المإعد -
 االشراف على تدريب العاملين بالمعامل ومتابعة مستوى ادائهم.  -
 االشراف على تنفيذ قواعد السالمة و الصحة المهنية . -
 .أخرى  القيام بما يسند إليه من أعمال -

 

 



 التعرضات البيئيةيف وظيفة مدير إدارة طاقة توصب

 المسمى الوظيفي: مدير إدارة التعرضات البيئية 

 بيئةالموقع : اإلدارة العامة لشئون ال

 الوصف العام :

ختص هذه الوظيفة بتنفيذ المعايير و االشتراطات للملوثات البيئية التي تلتزم بها ت -

ما يتفق مع ديالته . وبتع 94لسنة  4محطات التوليد طبقا لما جاء بقانون البيئية رقم 

 قوانين السالمة و الصحة المهنية .
 هذه الوظيفة لالشراف المباشر من مدير عام شئون البيئة .تخضع  -
 يشرف شاغل هذه الوظيفة اشراف مباشر من مرؤسيه . -

 :الواجبات 

البرامج التفصيلية لمراقبة تلوث الهواء بسبب الغازات ونواتج ى تنفيذ االشراف عل -

. واجراءات  التهيتعدب 94لسنة  4ت طبقا لماعيير قانون البيئية رقم حطااالحتراق بالم

 القياسات المستمرة لها . واعداد التقارير .
 االجراءات المتبعة و المستحدثة للحفاظ على الهواء من التلوث .ى تنفيذ االشراف عل -
لوثات الهواء بيئي لمعلومات الواردة من محطات الرصد العلى تحليل الماإلشراف  -

 م. 1994لسنة  4مدى مطابقتها مع معايير القانون عمل التقارير لو
ءات التي تتبعها المحطات في الربط بالشبكة القومية للرصد البيئي االشراف على االجرا -

 طبقاً للماعيير الموضوعة من جهاز شئون البيئة ومتابعة ذلك وإعداد التقارير .
االشراف على تنفيذ ما تقوم به اإلدارة العامة للسالمة و الصحة المهنية من اتخاذ  -

 طر .االجراءات لمنع تعرض العاملين بالمحطات للمحا

 وذلك بالقياسات االتية :

لسنة  4ة رقم االستضاءة ومطابقتها بقانون البيئشدة  –الحرارية الوظأة  –الضوضاء   

 م.  1994

 االشراف على تنفيذ قواعد السالمة و الصحة المهنية .  -
عمل حصر الجهزة الرصد البيئي وأجهزة قياس نواتج االحتراق بالمحطات ودراسة  -

 لمحطات من هذه االجهزة .احتياجات ا
 ما يكلف به من اعمال اخرى . -

 

 



 بالمحطات  امل ومعالجة المخلفاتالمع بطاقة توصيف وظيفة رئيس قسم

 ئيس قسم المعامل ومعالجة المخلفات بالمحطات مسمى الوظيفة : ر

 الموقع : االدارة العامة لشئون البيئة 

 الوصف العام :

 مياه. ع هذه الوظيفة لالشراف المباشر من مدير ادارة معالجة تلوث التخض -
 اشراف مباشر على مرؤسيه .ل هذه الوظيفة يشرف شاغ -

 الواجبات :

بمحطات التوليد و المرور على وحدات الصرف الصحي و الصرف الصناعي  -

داد التقارير عن حالة الوحدات وما نتظمة و اعالتأكد من عملها بصورة م

 ه من صيانة أو تحديث .تستلزم
 ات الخاصة به . متابعة السجل البيئي لكل محطة ومتابعة استيفاء البيان -
ة و متابعة التخلص من المخلفات الصلبة طبقا للعقود المبرمة بين الشرك -

الشركات المتخصصة في هذا المجال و التأكد من التخلص االمن في المقالب 

العمومية المرخص لها . وطبقاً للعقود المبرمة في هذا الشأن . مع اعداد 

 التقارير الخاصة بذلك . 
ية العداد المعامل واستكمال مهماتها من أجهزة معملية ءات التنفيذاتخاذ االجرا -

 كيميائية .مواد  –زجاجية ادوات  –
لمية في هذا المجال متابعة العاملين وتطوير اساليب االداء طبقاً للمستجدات الع -

. 
اجراء التحاليل البيولوجية و الكيمائية لعينات الصرف الصحي و الصرف  -

 م . يد لمحطات التوليد وفقا لبرنامج زمني منتظالصناعي و التبر
إجراء التحاليل الكيمائية و البكتريولجيه لمياه الشرب سواء للمحطات التي  -

 ناتاالعامة لمياه الشرب ويتواجد بها خز رافقمتنتج مياه الشرب أو من ال

 عمومية . 
 إعداد التقارير و التوجيهات ورفعها إلى الرئيس األعلى . -
 على تنفيذ قواعد الصحة و السالمة المهنية . االشراف -
 ما يكلف به من أعمال أخرى . -



 بالمحطاتئيس قسم القياسات و المتابعة البيئية بطاقة توصيف وظيفة ر

 مسمى الوظيفة : رئيس قسم القياسات و المتابعة البيئية  

 الموقع : اإلدارة العامة لشئون البيئة 

 الوصف العام :

 تختضع هذه الوظيفة لالشراف المباشر من مدير إدارة التعرضات البيئية. -
 .ى مرؤسيه يشرف شاغل هذه الوظيفة اشراف مباشر عل -

 : الواجبات

ات الهواء من غازات ونواتج احتراق للمحطات اتخاذ اجراءات قياسات ملوث -

 واعداد التقارير الالزمة وتدوين المالحظات مع قانون البيئة المنظم لذلك . 
المرور على محطات رصد الملوثات الهوائية و التأكد من عملها بصورة  -

 الصادرة منها .  مة وتحليل البياناتمنتظ
 عاملين بمحطات التوليد مثل ات ما يتعرض له الاتخاذ اجراءات قياس -

 داد التقارير الالزمة . شدة االستضاءة واع -الحراريةالوطأة  –الضوضاء 

اعداد التقارير الشهرية و السنوية عن الملوثات الهوائية لنواتج االحتراق  -

 وابداء المالحظات الخاصة وعرضها . 
جهزة المركبة على المداخن بالمحطات الخاصة تقارير عن حالة األ اعداد -

 تراق .بقياس نواتج االح
 داد التقارير الالزمة و المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي لمحطات الشركة . اع -
مة لتلوث الهواء مه المحطات يالت في القوانين المنظمتابعة ما يستجد من تعد -

 اثناء المرور. 
 الصحة و السالمة المهنية . تنفيذ قواعد االشراف على  -
 ما يكلف به من أعمال اخرى .  -

 

 

 

 



 البيئيةبطاقة توصيف وظيفة رئيس قسم المتابعة 

 عة البيئية .مسمى الوظيفة : رئيس قسم المتاب

 الموقع : اإلدارة العامة لشئون البيئة . 

 الوصف العام :

 ادارة التعرضات البيئية . تخضع هذه الوظيفة لالشراف المباشر من مدير  -
 شاغل هذه الوظيفة إشراف مباشر على مرؤسيه . يشرف  -

 :الواجبات 

قارير الواردة من جميع اإلدارات التابعة لإلدارة العامة لشئون جميع التمتابعة  -

 البيئة وتحليلها و عرضها .
إعداد تقارير عن حالة األجهزة المركبة على المداخن بالمحطات الخاصة  -

 ( .   ON LINEبقياس غازات نواتج االحتراق ) 

زات نواتج لقياس غااعداد تقارير عن حالة االجهزة النقالة الخاصة بالمحطات  -

 االحتراق . 
 اعداد التقارير الالزمة و المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي لمحطات الشركة .  -
متابعة ما يستجد من تعديالت في القوانين المنظمة لتلوث الهواء مع المحطات  -

 ر .اثناء المرو
 . ما يكلف به من أعمال أخرى  -

 

 

 

 

 

 

 

 



 بطاقة توصيف رئيس قسم القياسات البيئية

 ئيس قسم القياسات البيئية مسمى الوظيفة : ر

 الموقع : ااإلدارة العامة بشئون البيئة 

 الوصف العام :

 تخضع هذه الوظيفة لإلشراف المباشر من مدير إدارة التعرضات البيئية . -
 يشرف شاغل هذه الوظيفة اشراف مباشر على مرؤسيه .  -

 الواجبات : 

نواتج احتراق للمحطات اتخاذ اجراءات قياسات ملوثات الهواء من غازات و -

مع قاون البيئة المنظم  اللتزامواعداد التقارير الالزمة وتدوين المالحظات في ا

 لذلك . 
المرور على محطات رصد الملوثات الهوائية و التأكد من عملها بصورة  -

 مة وتحليل البيانات الصادرة منها . منتظ
  طات التوليد مثل ملين بمحقياسات ما يتعرض له العااتخاذ اجراءات  -

 داد التقارير الالزمة .شدة االستضاءة واع -الحراريةالوطأة  –الضوضاء 

اعداد التقارير الشهرية و السنوية عن الملوثات الهوائية لنواتج االحتراق  -

 وابداء المالحظات الخاصة بذلك . 
 االشراف على تنفيذ قواعد الصحة و السالمة المهنية . -
 . من اعمال اخرى ما يكلف به  -

 

 

 

 

 

 

 



 بطاقة توصيف وظيفة رئيس قسم معمل البيولوجي

 ى الوظيفة : رئيس قسم معمل البيولوجي .مسم

 الموقع : اإلدارة العامة لشئون البيئة .

 الوصف العام : 

 تخضع هذه الوظيفة لالشراف المباشر من مدير إدارة معالجة تلوث المياه .  -
 بفة إشراف مباشر على مرؤسيه .يشرف شاغل هذه الوظ -

 الواجبات :

االجراءات التنفيذية العداد المعامل و استكمال مهماتها من أجهزة اتخاذ  -

 كيميائية . مواد  –زجاجية أدوات  –معملية 
العلمية في هذا المجال متابعة العاملين وتطوير اساليب االداء طبقا للمستجدات  -

 . 
وجية و الكيمائية لعينات الصرف الصحي و الصرف لاجراء التحاليل البيو -

 .ني منتظم الصناعي و التبريد لمحطات التوليد وفقا لبرنامج زم
إجراء التحاليل الكيميائية و البكتريولوجيه لمياه الشرب سواء للمحطات التي  -

تنتج مياه الشرب أو التي تغذي من المرافق العامة لمياه الشرب ويتواجد بها 

 ومية . خزانات عم
 إعداد التقارير و التوجيهات ورفعها إلى الرئيس األعلى . -
 تنفيذ قواعد السالمة و الصحة المهنية .  -
 ما يكلف بع من أعمال أخرى . -

 

 

 

 

 

 



 بالمحطات  بطاقة توصيف وظيفة رئيس قسم متابعة معالجة المخلفات

 مسمى الوظيفة : رئيس قسم متابعة معالجة المخلفات بالمحطات 

 ة العامة لشئون البيئة قع : اإلدارالمو

 الوصف العام : 

 وث المياه . تخضع هذه الوظيفة لالشراف المباشر من مدير إدارة معالجة تل -
 يشرف شاغل هذه الوظيفة إشراف مباشر على مرؤسيه .  -

 الواجبات : 

المرور على وحدات الصرف الصحي و الصرف الصناعي بمحطات التوليد و  -

مة وإعداد التقارير عن حالة الوحدات وم ا من عملها بصورة منتظالتأكد 

 من صيانة او تحديث . لزمه تتس
 متابعة السجل البيئي لكل محطة ومتابعة استيفاء البيانات الخاصة به . -
متابعة التخلص من المخلفات الصلبة طبقا للعقود المبرمة بين الشركات  -

مقالب العمومية لتخلص االمن في الالمتخصصة في هذا المجال و التأكد من ا

 المرخص لها . وطبقا للقوانين المنظمة للتخلص اآلمن من المخلفات الصلبة . 
متابعة اجراءات طرق تخزين و تأمين التخلص من شحنات المخلفات و  -

مع اعداد التقارير  . طبقاً للعقود المبرمة في هذه الشأن النفيات الخطرة

 الخاصة بذلك . 
  ف على تنفيذ قواعد الصحة و السالمة المهنية .االشرا -
 ما يكلفبه من أعمال أخرى .  -

  

 

 


