وزارة البيئة
جھاز شئون البيئة
اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة

الھيكل التنظيمى لجھاز شئون البيئة
المعتمد من الجھاز المركزى للتنظيم واإلدارة

جھاز شئون البيئة
الھيكل التنظيمى الرئيسي
وفق اعادة التنظيم المعتمد من الجھاز
المركزى للتنظيم واإلدارة يوليو 2009

وزير البيئة – رئيس مجلس االدارة
مجلس االدارة
أ.م

الرئيس التنفيذى لجھاز شئون البيئية
نائب رئيس مجلس االدارة
مكتب رئيس الجھاز

أ.م

أ.م

قطاع
لمركز المعلومات والحاسب االلى

أ.م

ق

ادارة مركزية

أم

ادارة عامة

أ ع

ادارة
لتعاون والعالقات الدولية والدعم الفنى

لالزمات والكوارث البيئية

أ

الشئون الھندسية والمشروعات

أ.ع
التخطيط والمتابعة
أ.ع
شئون الجمعيات األھلية البيئية

أ.م
أ.ع

حماية وتحسين البيئة الصناعية والطاقة

الشئون القانونية

أ.ع

أ.م

أمانة مجلس اإلدارة

أ.ع
التفتيش المالى واالارى
التفتيش ,وااللتزام البيئى

أ.م

أ.ع

لخدمة المواطنين

أ.ع
أ.م

الحديقة السالم البيئية

التغيرات المناخية

للتنظيم واإلدارة والتدريب
ق

ق

أ

األمن

أ

أ.م

العالقات العامة

ق

ق

ق

أ.م
االعالم والثقافة

اإلدارة البيئية

نوعية البيئة

شئون الفروع

حماية الطبيعة

الشئون المالية واإلدارية

والتوعية البيئية

رئيس جھاز شئون البيئة

أ

االمن

أ.ع

أمانة مجلس االدارة
أ

العالقات العامة

أ.م

ﻤﻜﺘب رﺌﻴس اﻝﺠﻬﺎز

أ.ع

أ.ع

ﻝﻠﺘﻨﺴﻴق
واﻻﺘﺼﺎل اﻝﺨﺎرﺠﻲ

اﻝﻤﻜﺘب اﻝﻔﻨﻲ

أ

متابعة الشئون
الفنية والسكرتارية

أ

أ
الترجمة

التنسيق والتنمية
المستدامة

أ
االتصال الخارجي

جھاز شئون البيئة
الھيكل التنظيمى الفرعى للتقسيمات
التابعة مباشرة لرئيس الجھاز
المعتمد من الجھاز المركزى للتنظيم

رئيس جھاز شئون البيئة

واإلدارة وﻓق أﻋﺎدة اﻝﺘﻨظﻴم سبتمبر(2/2)2006

أ

االمن

أ.ع

أمانة مجلس االدارة
أ

العالقات العامة

أ.م

التعاون والعالقات الدولية والدعم الفنى

أ.ع

أ.ع

أ.ع

للدراسات والسياسات
البيئية الدولية

التعاون الدولى
لالتفاقيات والمؤتمرات الدولية

أ
التعاون الثنائى واإلقليمي

أ
التعاون مع المنظمات الدولية

أ
االتفاقيات الدولية

أ
المؤتمرات الدولية

أ
السياسات البيئية الدولية

أ
الدراسات

جھاز شئون البيئة
الھيكل التنظيمى الفرعى للتقسيمات
التابعة مباشرة لرئيس الجھاز
وفق اعادة التنظيم المعتمد من الجھاز
المركزى للتنظيم واإلدارة يوليو 2009

رئيس جھاز شئون البيئة

أ

االمن

أ.ع

أمانة مجلس االدارة
أ

أ.م

أ.م

حماية وتحسين البيئة
الصناعية والطاقة

مركز المعلومات
والحاسب االلى

أ.ع

للتحكم وتحسين
الصناعة

المعرفة البيئية

أ.ع
أ
أ
أ

أ.ع

أ.ع

أ.ع

النظم والبرامج
والتشغيل

صيانة الحاسبات
االلكترونية والشبكات

العالقات العامة أ

أ

التحكم فى التلوث
الصناعى

أ

التطبيقات البحثية الصناعية
ومشروعات االنتاج االنظف

التوثيق

المكتبة البيئية
اإلحصاء والمعلومات

للطاقة المستدامة

أ
الطاقة النظيفة

أ

الوقود األنظف

أ.ع
للدعم الفنى الصناعى
والمشروعات االجنبية

أ

الدعم الفنى,
والمؤسسى للصناعة

أ المشروعات االجنبية الخاصة
بدعم الصناعية

جھاز شئون البيئة
الھيكل التنظيمى الفرعى للتقسيمات
التابعة مباشرة لرئيس الجھاز
وفق اعادة التنظيم المعتمد من الجھاز
المركزى للتنظيم واإلدارة يوليو 2009

رئيس جھاز شئون البيئة
أ

االمن

أ.ع

أمانة مجلس االدارة
أ

العالقات العامة

أ.م

التفتيش وااللتزام البيئي

أ

أ.ع

التفتيش البيئي
أ التفتيش البيئي لمنشات توليد
الطاقة والبنية األساسية

أ
أ

أ
أ

التفتيش البيئي للمنشات
السياحية والخدمية
التفتيش البيئي للمنشات
الصحية
التفتيش البيئي للمنشات
الصناعية والحرفية
التفتيش البيئي للمنشات
الزراعية

أ.ع

االلتزام البيئى
أ

االلتزام البيئي لمنشات توليد
الطاقة والبنية األساسية
أ
االلتزام البيئي للمنشات
السياحية والخدمية

أ

أ
أ

االلتزام البيئي للمنشات
الصحية
االلتزام البيئي للمنشات
الصناعية والحرفية
االلتزام البيئي للمنشات
الزراعية

المكتب الفنى

أ

التوافق البيئي للمنتجات

جھاز شئون البيئة
الھيكل التنظيمى الفرعى للتقسيمات
التابعة مباشرة لرئيس الجھاز
وفق اعادة التنظيم المعتمد من الجھاز
المركزى للتنظيم واإلدارة يوليو 2009

رئيس جھاز شئون البيئة
أ

االمن

أ.ع

أمانة مجلس االدارة
أ

العالقات العامة

أ.م
اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ
الترويج وتسويق
شھادات الكربون

أ.ع
للمخاطر والتكيف

أ
المخاطر
أ

التكيف

أ

أ

أ.ع

أ.ع

التخفيف والية
التنمية النظيفة

التكنولوجيا
والبحوث

أ

أ

التكنولوجيا

أ

بحوث تغيرالمناخ

أ

الدعم الفنى

الية التنمية النظيفة
أ

السكرتارية والمتابعة

التخفيف

لتكنولوجيا البحوث

أ
معلومات
التغيرات المناخية

جھاز شئون البيئة
الھيكل التنظيمى الفرعى للتقسيمات
التابعة مباشرة لرئيس الجھاز وفق أعادة
التنظيم المعتمد من الجھاز المركزى
للتنظيم واإلدارة نوفمبر 2009

رئيس جھاز شئون البيئة
أ

االمن

أ.ع

أمانة مجلس االدارة
أ

العالقات العامة

أ.م

اﻝﺘﻨظﻴم
واﻹدارة واﻝﺘدرﻴب
السكرتارية والمتابعة

أ

أ.ع

أ.ع

التــــدريب

الـتنظيم واإلدارة

أ
أ

أ

التنظيم وتخطيط الموارد البشرية

أ

الترتيب وموازنة الوظائف وطرق العمل

أ
أ

تدريب العاملين بالجھاز وفروعه
تدريب القطاعات الحكومية
تدريب الجھات
غير الحكومية والمشاركة الشعبية
تصميم وترويج وتسويق
برامج التدريب البيئي

جھاز شئون البيئة الھيكل التنظيمى التفصيلى
لالزمات والكوارث البيئية وفق اعادة التنظيم
التنظيم المعتمد من الجھاز المركزى
للتنظيم واإلدارة مارس2010

رئيس جھاز شئون البيئة
أ

االمن

أ.ع

أمانة مجلس االدارة
أ

العالقات العامة

أ.م
ﻝﻼزﻤﺎت واﻝﻜوارث اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ

غرفة العمليات

أ.ع
الدارة االزمات البيئية

أ

االزمات البيئية لالنشطة
البيلوجية والجيولوجية

أ

االزمات البيئية لالنشطة
الصتاعية والبترولية

أ

أ

أ.ع
أ
لمكتب المھام الخاصة
وإدارة الكوارث البيئية

أ
مكتب المھام الخاصة
أ
ادارة الكوارث البيئية

جھاز شئون البيئة
الھيكل التنظيمى الفرعى للتقسيمات
التابعة مباشرة لرئيس الجھاز
المعتمد من الجھاز المركزى للتنظيم
واإلدارة وﻓق أﻋﺎدة اﻝﺘﻨظﻴم ﺴﺒﺘﻤﺒر(2/3)2006

رئيس جھاز شئون البيئة
أ

االمن

أ.ع

أمانة مجلس االدارة
أ

أ.ع

العالقات العامة

أ.ع

التخطيط والمتابعة

أ

الشئون القانونية

أ

التخطيط
أ

المتابعة

القضايا والتحقيقات

أ
العقود والبروتوكوالت

أ

الفتوى والبحوث

جھاز شئون البيئة
الھيكل التنظيمى التفصيلى
لحديقة السالم المعتمد من
الجھاز المركزى للتنظيم واإلدارة
سبتمبر2011

اﻝرﺌﻴس اﻝﺘﻨﻔﻴذى
ﻝﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻝﺒﻴﺌﺔ

أ .ع

ﻝﺤدﻴﻘﺔ اﻝﺴﻼم اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
)ﺸرم اﻝﺸﻴﺦ(

أ أ

اﻝﺸﺌون اﻝزراﻋﻴﺔ واﻝﺒﺴﺘﺎﻨﻴن

أ

اﻝﻤﺘﺎﺤف

قسم

اﻝﺸﺌون اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ

جھاز شئون البيئة
الھيكل التنظيمى الفرعى للتقسيمات
التابعة مباشرة لرئيس الجھاز
وفق اعادة التنظيم المعتمد من الجھاز
المركزى للتنظيم واإلدارة يوليو 2009

رئيس جھاز شئون البيئة

أ

االمن

أ.ع

أمانة مجلس االدارة
أ

العالقات العامة

أ.ع

أ.ع

أ.ع
لشئون الجمعيات
األھلية البيئية

لخدمة المواطنين

التفتيش
المالى واالدارى

أ
أ

الدعم المالى والمنح
أ

المشروعات

أ

الشئون الفنية

أ

الشكاوى

أ

االستعالمات

أ

التفتيش المالى

التفتيش االدارى

جھاز شئون البيئة
الھيكل التنظيمى التفصيلى
اإلدارة البيئية وفق أعادة التنظيم
لقرارار رئيس الجھاز المركزى
للتنظيم واالدارة رقم 22لسنة 2014

رئيس جھاز شئون البيئة
ق

اإلدارة البيئية

المكتب الفني
أ.م

لتقيم التأثير البيئي

أ.ع

أ.م

المناطق الساحلية
والبحرية والبحيرات

أ.ع
القتصاديات البيئة
ونظم االدارة البيئية

أ.ع

التنمية البيئية

جھاز شئون البيئة
الھيكل التنظيمى التفصيلى
اإلدارة البيئية وفق أعادة التنظيم
المعتمد من الجھاز لمركزى للتنظيم واإلدارة
سبتمبر(3/2) 2006

رئيس جھاز شئون البيئة
ق

اإلدارة البيئية
أ.ع

المكتب الفني

أ.م

للمناطق الساحلية
والبحرية والبحيرات
أ.ع

أ.ع

التنمية البيئية

أ
تنمية المناطق
الصناعية

أ
تنمية المناطق السياحية

أ.ع

القتصاديات البيئة
ونظم االدارة البيئية
أ

لمراقبة التلوث البحرى
وشئون الموانئ

أ.ع
اإلدارة المتكاملة
للسواحل والبحيرات

أ
أ

التجارة ونظم االدارة البيئية

تنمية المناطق السكنية

متابعة
شئون الموانئ

أ سواحل البحر األحمر

أ
تقديرات تكلفة التدھور البيئى

أ

مراقبة
التلوث البحرى

أ سواحل البحر األبيض
أ

البحيرات

جھاز شئون البيئة
الھيكل التنظيمى التفصيلى
اإلدارة البيئية وفق أعادة التنظيم
لقرارار رئيس الجھاز المركزى
للتنظيم واالدارة رقم 22لسنة 2014

رئيس جھاز شئون البيئة
ق

اإلدارة البيئية
أ.ع

المكتب الفني

أ.م

لتقييم التأثير البيئي
أ

المتابعة والمراجعة البيئية
للمشروعات

أ.ع
للمشروعات الصناعية

أ

أ

أ.ع
للمشروعات الزراعية
والبنية األساسية

المشروعات
أالصناعية الكيماوية
والتعدينية والحراريات

أ

المشروعات الصناعات
الھندسية والنسيجية
والغذائية

أ

المشروعات
البنية األساسية
المشروعات
الزراعية

وثائق تقييم التاثيرالبيئى

أ.ع

أ.ع
للمشروعات السياحية
أ

أ

المشروعات
الساحلية
المشروعات
السياحية الداخلية

لمشروعات الطاقة
أ

أ

مشروعات
الكھرباء
المشروعات
البترولية والغاز

جھاز شئون البيئة
الھيكل التنظيمى التفصيلى
لقطاع نوعية البيئة وفق أعادة التنظيم
المعتمد من الجھاز المركزى
للتنظيم واإلدارة يوليو 2009

رئيس جھاز شئون البيئة
ق

نوعية البيئة
أ.ع

المكتب الفني

أ.م

أ.م

نوعية الھواء
والضوضاء

لنوعية المياه

أ

صحة البيئة

أ.ع

المعمل المركزى
والرصد البيئي

أ.ع

لنوعية
األرض والتربة

جھاز شئون البيئة
الھيكل التنظيمى التفصيلى
نوعية البيئة وفق أعادة التنظيم

رئيس جھاز شئون البيئة

المعتمد من الجھاز المركزى للتنظيم واإلدارة

سبتمبر(4 ) 2006

ق

نوعية البيئة
المكتب الفني

أ.ع

أ

صحة البيئة

أ.ع

أ.ع

المعمل المركزى والرصد
البيئي

أ

معمل رصد األرض والتربة

أ

معمل رصد الھواء والضوضاء

أ

معمل رصد المياه

أ

تأكيد جودة المعامل

لنوعية األرض والتربة

أ

حماية األرض والتربة

أ المشاتل والحدائق والغابات الخشبية
أ

التشجير واألحزمة الخضراء

جھاز شئون البيئة
الھيكل التنظيمى التفصيلى
لقطاع نوعية البيئة وفق اعادة التنظيم
المعتمد من الجھاز المركزى
للتنظيم واإلدارة يوليو 2009

رئيس جھاز شئون البيئة
ق

نوعية البيئة
أ.ع

المكتب الفني

أ

أ.م

أ.م

نوعية الھواء
والضوضاء

أ.ع

عادم المركبات

أ

تطوير معايير
انبعاثات المركبات

أ المركز الفنى لفحص
عوادم المركبات
أ

بدائل الوقود

صحة البيئة

أ.ع

نوعية الھواء

لنوعية المياه

أ.ع

للحماية من الضوضاء

أ.ع

أ

الضوضاء البيئية

أ

اإلنذار المبكر

أ ضوضاء بيئة العمل

أ

الھواء المحيط

لنوعية المياه العذبة
والبحيرات

لنوعية مياه البحر

أ

إنبعاثات المنشآت

أ.ع

أ
أ
أ

نوعية مياه البحر
المتوسط

أ

المياه العذبة

نوعية مياه البحر
األحمر

أ

مياه الشرب

نوعية مياه قناة
السويس

أ.ع
لنوعية مياه الصرف
وإعادة االستخدام

نوعية مياه
أ
الصرف الصحى
نوعية مياه
أ الصرف الصناعى
أ
نوعية مياه
الصرف الزراعى

جھاز شئون البيئة الھيكل التنظيمى التفصيلى
شئون الفروع وفق اعادة التنظيم
المعتمد من الجھاز المركزى
للتنظيم واإلدارة يوليو 2009

رئيس جھاز شئون البيئة
ق

المكتب الفنى

أ.ع

نظم الجودة وتطوير اداء
العمل بالفروع

أ.ع

الشئون المالية واإلدارية

لنظم المعلومات البيئية
والجغرافية للفروع

شئون الفروع

ا

السكرتارية
أ.ع

ا.م
أ.ع

أ.ع

أ.م

لفـــــرع .....

القاھرة الكبرى
محافظة اإلسكندرية
محافظة الغربية
محافظة الدقھلية
محافظة السويس

خطط العمل البيئى

أ

لفــــــــرع ........

محافظة الشرقية
محافظة البحر األحمر
محافظة اسيوط أ
محافظة اسوان

محافظة البحيرة
محافظة المنوفية
محافظة دمياط

لفــــــرع ......
محافظة جنوب سيناء
محافظة بنى سويف
محافظة المنيا
محافظة مطروح
محافظة كفر الشيخ
محافظة االسماعيلية
محافظة شمال سيناء
محافظة الفيوم
محافظة الوادى الجديد
محافظة األقصر
محافظة سوھاج
محافظة قنا
محافظة بورسعيد

جھاز شئون البيئة الھيكل التنظيمى التفصيلى
شئون الفروع وفق اعادة التنظيم
المعتمد من الجھاز المركزى
للتنظيم واإلدارة يوليو 2009

رئيس جھاز شئون البيئة
ق

شئون الفروع

المكتب الفنى

أ.ع

أ.ع

الشئون المالية واإلدارية
أ.م

أ.ع

خطط العمل البيئى
أ.ع

إعداد ومتابعة خطط
العمل البيئى بالفروع

أ أعداد خطط العمل البيئى

أ

متابعة خطط العمل البيئي

أ.ع

أ.ع

إلعداد ومتابعة خطط
العمل البيئى بالمناطق
والمدن الصناعية

لنظم المعلومات البيئية
والجغرافية للفروع

نظم الجودة وتطوير اداء
العمل بالفروع

أ.ع

إلعداد ومتابعة خطط العمل
البيئى بإدارات
شئون البيئة بالمحافظات

أ
أ

نظم المعلومات
الجغرافية للفروع
نظم المعلومات
البيئية للفروع

أ
أ

نظم الجودة
وقياس االداء
تطوير أداء
العمل البيئي بالفروع

جھاز شئون البيئة الھيكل التنظيمى التفصيلى
شئون الفروع وفق أعادة
التنظيم المعتمد من الجھاز المركزى
للتنظيم واإلدارة يوليو (5/1) 2009

رئيس جھاز شئون البيئة
ق

شئون الفروع
أم

اإلدارةالمركزية
اإلدارة
المركزية
المركزية
اإلدارة
المركزية
اإلدارة
للفرعاإلقليمى
للفرع
اإلقليمى
الكبرى
القاھرة
فرع الجھاز
اإلقليمى
للفرع
اإلقليمى
للفرع
فرع الجھاز بمحافظة ........
المكتب الفني
أ

أ

ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻴﺌﻰ

أ

التفتيش البيئي

قسم

ﺧﺪﻣﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
أ

الشئون القانونية
أع

أع

اإلدارة البيئية

أ

أ

أ

أ
األعالم والتوعية البيئية والتدريب

نوعية البيئة

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ

أ

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺎء واﻟﻬﻮاء واﻟﻀﻮﺿﺎء

اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت واﻟﻤﻮاد واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة

أ

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷرض واﻟﺘﺮﺑﺔ

اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺎت

أ

اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ

أ

الشئون المالية واإلدارية

جھاز شئون البيئة الھيكل التنظيمى التفصيلى
شئون الفروع وفق أعادة
التنظيم المعتمد من الجھاز المركزى
للتنظيم واإلدارة يوليو (5/1) 2009

رئيس جھاز شئون البيئة

ق

شئون الفروع
أم

المركزية
اإلدارة
المركزية
اإلدارة
المركزية
اإلدارة
المركزية
اإلدارة
اإلقليمى
للفرع
اإلقليمى
للفرع
االسكندرية
محافظة
فرع الجھاز
اإلقليمى
للفرع
اإلقليمى
للفرع
........
بمحافظة
فرع الجھاز

المكتب الفني

أ
أ

التفتيش البيئي

قسم

أع

االدارة البيئية

أ

أ

أ

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

أ

الشئون القانونية
أع

أ

ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻴﺌﻰ

أ

نوعية البيئة

أ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ

أ

اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت واﻟﻤﻮاد واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﻴﺮات

األعالم والتوعية البيئية والتدريب

أ

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺎء واﻟﻬﻮاء واﻟﻀﻮﺿﺎء

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷرض واﻟﺘﺮﺑﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ

أ

الشئون المالية واإلدارية

جھاز شئون البيئة الھيكل التنظيمى التفصيلى
شئون الفروع وفق أعادة
التنظيم المعتمد من الجھاز المركزى
للتنظيم واإلدارة سبتمبر (5/1) 2006

رئيس جھاز شئون البيئة

ق

شئون الفروع
أم

اإلدارةالمركزية
اإلدارة
المركزية
المركزية
اإلدارة
المركزية
اإلدارة
للفرعاإلقليمى
للفرع
اإلقليمى
الغربية
محافظة
فرع الجھاز
اإلقليمى
للفرع
اإلقليمى
للفرع
فرع الجھاز بمحافظة ........

المكتب الفني
التفتيش البيئي

أ

الشئون القانونية

أ

أع

أ
قسم

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
أ

أع

اإلدارة البيئية

أ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ

أ

اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت واﻟﻤﻮاد واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة

أ

أ

ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻴﺌﻰ

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﻴﺮات

األعالم والتوعية البيئية والتدريب

نوعية البيئة
أ

أ

أ

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺎء واﻟﻬﻮاء واﻟﻀﻮﺿﺎء
ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷرض واﻟﺘﺮﺑﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ

أ

الشئون المالية واإلدارية

جھاز شئون البيئة الھيكل التنظيمى التفصيلى
شئون الفروع وفق أعادة
التنظيم المعتمد من الجھاز المركزى
للتنظيم واإلدارة سبتمبر (5/1) 2006

رئيس جھاز شئون البيئة
شئون الفروع

ق
أم

اإلدارةالمركزية
اإلدارة
المركزية
المركزية
اإلدارة
المركزية
اإلدارة
للفرعاإلقليمى
للفرع
اإلقليمى
الدقھلية
محافظة
فرع الجھاز
اإلقليمى
للفرع
اإلقليمى
للفرع
فرع الجھاز بمحافظة ........

المكتب الفني

أ

التفتيش البيئي

أ

الشئون القانونية

أ

أع

أ

ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻴﺌﻰ
قسم

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
أ

أع

اإلدارة البيئية

األعالم والتوعية البيئية والتدريب

نوعية البيئة
أ

أ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ

أ

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺎء واﻟﻬﻮاء واﻟﻀﻮﺿﺎء

أ

اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت واﻟﻤﻮاد واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷرض واﻟﺘﺮﺑﺔ
أ

أ

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
واﻟﺒﺤﻴﺮات

اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ

أ

الشئون المالية واإلدارية

جھاز شئون البيئة الھيكل التنظيمى التفصيلى
شئون الفروع وفق أعادة
التنظيم المعتمد من الجھاز المركزى
للتنظيم واإلدارة سبتمبر (5/1) 2006

رئيس جھاز شئون البيئة

ق

شئون الفروع
أم

اإلدارةالمركزية
اإلدارة
المركزية
المركزية
اإلدارة
المركزية
اإلدارة
للفرعاإلقليمى
للفرع
اإلقليمى
السويس
محافظة
فرع الجھاز
اإلقليمى
للفرع
اإلقليمى
للفرع
فرع الجھاز بمحافظة ........

المكتب الفني
التفتيش البيئي
الشئون القانونية

أ

أ

أ

ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻴﺌﻰ
قسم

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
أ

أع

اإلدارة البيئية
أ

أ
أ

أع

أ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ
اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت واﻟﻤﻮاد واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
واﻟﺒﺤﻴﺮات

األعالم والتوعية البيئية والتدريب

نوعية البيئة
أ

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺎء واﻟﻬﻮاء واﻟﻀﻮﺿﺎء

أ

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷرض واﻟﺘﺮﺑﺔ

أ

اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ

أ

الشئون المالية واإلدارية

جھاز شئون البيئة الھيكل التنظيمى التفصيلى
شئون الفروع وفق أعادة
التنظيم المعتمد من الجھاز المركزى
للتنظيم واإلدارة سبتمبر (2/5)2006

رئيس جھاز شئون البيئة
شئون الفروع

ق

أع

اإلدارةالمركزية
اإلدارة
المركزية
المركزية
اإلدارة
للفرعاإلقليمى
للفرع
اإلقليمى
اإلقليمى
للفرع
االحمر
البحر
مجافظة
الجھاز
فرعفرع
الجھاز بمحافظة ........
اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻔﻨﻲ

قسم

أ

ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ

قسم

اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺒﻴﺌﻲ

قسم

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
أ

أ

اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
قسم

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ

أ

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
قسم

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺎء واﻟﻬﻮاء واﻟﻀﻮﺿﺎء
قسم

قسم
اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت واﻟﻤﻮاد واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة
قسم

أ

اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
واﻟﺒﺤﲑات

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷرض واﻟﺘﺮﺑﺔ
قسم

اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ

اﻷﻋﻼم واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ

أ

اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ

جھاز شئون البيئة الھيكل التنظيمى التفصيلى
شئون الفروع وفق أعادة
التنظيم المعتمد من الجھاز المركزى
للتنظيم واإلدارة سبتمبر (2/5)2006

رئيس جھاز شئون البيئة
شئون الفروع

ق

أع

اإلدارةالمركزية
اإلدارة
المركزية
المركزية
اإلدارة
للفرعاإلقليمى
للفرع
اإلقليمى
اإلقليمى
للفرع
الشرقية
محافظة
الجھاز
فرعفرع
الجھاز بمحافظة ........
قسم

اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻔﻨﻲ

أ

ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ

قسم

اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺒﻴﺌﻲ

قسم

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
أ

أ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ

قسم

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺎء واﻟﻬﻮاء واﻟﻀﻮﺿﺎء
قسم

قسم
اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت واﻟﻤﻮاد واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة
قسم

أ

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ

اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
قسم

أ

اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
واﻟﺒﺤﲑات

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷرض واﻟﺘﺮﺑﺔ
قسم

اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ

اﻷﻋﻼم واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ

أ

اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ

جھاز شئون البيئة الھيكل التنظيمى التفصيلى
شئون الفروع وفق أعادة
التنظيم المعتمد من الجھاز المركزى
للتنظيم واإلدارة سبتمبر (2/5)2006

رئيس جھاز شئون البيئة

ق

شئون الفروع
أع

اإلدارةالمركزية
اإلدارة
المركزية
المركزية
اإلدارة
للفرعاإلقليمى
للفرع
اإلقليمى
اإلقليمى
للفرع
اسيوط
مجافظة
الجھاز
فرعفرع
الجھاز بمحافظة ........
أ

قسم

اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻔﻨﻲ

ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ

قسم

اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺒﻴﺌﻲ

قسم

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
أ

أ

اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
قسم

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ

أ

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ

اﻷﻋﻼم واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ

قسم

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺎء واﻟﻬﻮاء واﻟﻀﻮﺿﺎء
قسم

قسم
اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت واﻟﻤﻮاد واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة
قسم

أ

اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
واﻟﺒﺤﲑات

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷرض واﻟﺘﺮﺑﺔ
قسم

اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ

أ

اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ

جھاز شئون البيئة الھيكل التنظيمى التفصيلى
شئون الفروع وفق أعادة
التنظيم المعتمد من الجھاز المركزى
للتنظيم واإلدارة سبتمبر (2/5)2006

رئيس جھاز شئون البيئة

ق

شئون الفروع
أع

اإلدارةالمركزية
اإلدارة
المركزية
المركزية
اإلدارة
للفرعاإلقليمى
للفرع
اإلقليمى
اإلقليمى
للفرع
اسوان
محافظة
الجھاز
فرعفرع
الجھاز بمحافظة ........
قسم

اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻔﻨﻲ

أ

ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ

قسم

اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺒﻴﺌﻲ

قسم

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
أ

أ
اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
قسم

أ
اﻷﻋﻼم واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ

قسم

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺎء واﻟﻬﻮاء واﻟﻀﻮﺿﺎء
قسم

قسم
اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت واﻟﻤﻮاد واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة
قسم

أ

اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
واﻟﺒﺤﲑات

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷرض واﻟﺘﺮﺑﺔ
قسم

اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ

أ

اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ

جھاز شئون البيئة الھيكل التنظيمى التفصيلى
شئون الفروع وفق أعادة
التنظيم المعتمد من الجھاز المركزى
للتنظيم واإلدارة سبتمبر (5/3)2006

رئيس جھاز شئون البيئة
ق

شئون الفروع
أ

اإلدارةالمركزية
اإلدارة
المركزية
المركزية
اإلدارة
...
...
الجھاز
فرع
المركزية
اإلدارة
اإلقليمى
للفرع
اإلقليمى
للفرع
........
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﺠﻬﺎز
ﻓﺮع
اإلقليمى
للفرع
اإلقليمى
للفرع
قسم

اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

قسم

ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ

قسم

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

قسم

اإلدارة البيئية

قسم

نوعية البيئة

قسم

األعالم والتوعية البيئية والتدريب

محافظة جنوب سيناء
محافظة بنى سويف
محافظة المنيا
محافظة مطروح
محافظة كفر الشيخ
محافظة االسماعيلية
محافظة شمال سيناء
محافظة الفيوم
محافظة الوادى الجديد
مدينة االقصر
محافظة سوھاج
محافظة قنا
محافظة بور سعيد
قسم

الشئون المالية واإلدارية

ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻰ اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻰ
ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝطﺒﻴﻌﺔ وﻓق أﻋﺎدة اﻝﺘﻨظﻴم
اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻤن اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤرﻜزى ﻝﻠﺘﻨظﻴم واﻹدارة
ﺴﺒﺘﻤﺒر ( 6 )2006

رئيس جھاز شئون البيئة
ق

حماية الطبيعة

المكتب الفني

أ.م

التنوع
البيولوجى

أ.ع

أ

الشئون المالية واإلدارية

أ.م

المحميات
الطبيعية

ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻝﺒﻴﺌﺔ
اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻰ اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻰ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝطﺒﻴﻌﺔ
وﻓق أﻋﺎدة اﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻤن اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤرﻜزى
ﻝﻠﺘﻨظﻴم واﻹدارة ﺴﺒﺘﻤﺒر (6/1)2006

رئيس جھاز شئون البيئة
ق

حماية الطبيعة

المكتب الفني

أ.ع

أ

الشئون المالية واإلدارية

أ.م

المحميات الطبيعية

أ.ع

محميات
سيناء

أ.ع
محميات المنطقة

المركزية

أ.ع

أ.ع

أ.ع

محميات المنطقة
الشمالية

محميات المنطقة
الجنوبية

محميات المنطقة
الغربية

محمية27
أ000

أ.ع

محميات
البحر األحمر

أ

محميات جزر
نھر النيل

ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻝﺒﻴﺌﺔ
اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻰ اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻰ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝطﺒﻴﻌﺔ
وﻓق أﻋﺎدة اﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻤن اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤرﻜزى
ﻝﻠﺘﻨظﻴم واﻹدارة ﺴﺒﺘﻤﺒر (6/2)2006

رئيس جھاز شئون البيئة
ق

حماية الطبيعة

المكتب الفني

أ.ع

أ

الشئون المالية
واإلدارية

أ.م

التنوع
البيولوجى
أ.ع

أ.ع

تنوع االنواع
واألجناس

تنوع الناسالت
وبنوك الجينات الوراثية

أ

أ

أ.ع

أ

التنوع نباتى

األصوال الوراثية
النباتية

أ

التنوع حيوانى

األصول الوراثية
الحيوانية

أ

تنوع الكائنات
الدقيقة

أ

الجيولوجيا
والحفريات

اقتصاديات التنوع
البيولوجى

أ
أ

اقتصاديات فى
نطاق الحماية
اقتصاديات خارج
نطاق الحماية

أ
األمان الحيوى

ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻰ اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻰ
ﻝﻘطﺎع اﻝﺸﺌون اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ
وفق اعادة التنظيم المعتمد من الجھاز
المركزى للتنظيم واإلدارة ابريل 2010

رئيس جھاز شئون البيئة
ق
الشئون المالية
واإلدارية
أ.ع

أ

المكتب الفني
أ.م

الشئون المالية

مراقبه المخزون
السلعى
أ.م

أ.ع

الشئون الطبية

أ.ع
الشئون اإلدارية

لشئون العاملين

جھاز شئون البيئة
الھيكل التنظيمى التفصيلى
لقطاع الشئون المالية واإلدارية
وفق اعادة التنظيم المعتمد من الجھاز

رئيس جھاز شئون البيئة
ق

المركزى للتنظيم واإلدارة ابريل 2010

الشئون المالية واإلدارية
أ.ع

المكتب الفني

مراقبه المخزون
السلعى

أ
أ.م

لشئون العاملين
أ

أ.ع

أ.ع

االستحقاقات
والمعاشات

أ

المعاشات

أ

االستحقاقات

أ

أ

أ.ع

شئون الخدمه

أ

السكرتارية والمتابعة

وثائق الخدمه

التعيينات والترقيات

أ

السجالت
وبطاقات الخدمه

االجازات واالنتدابات
واإلعارات

أ

ملفات الخدمة

رعاية العاملين

جھاز شئون البيئة
الھيكل التنظيمى التفصيلى
لقطاع الشئون المالية واإلدارية
وفق اعادة التنظيم المعتمد من الجھاز
المركزى للتنظيم واإلدارة ابريل2010

رئيس جھاز شئون البيئة
ق
أ.ع
المكتب الفني

الشئون المالية
واإلدارية
أ

مراقبه المخزون
السلعى

أ.ع

أ.ع

الشئون الطبية

أ الشئون العالجية

الشئون اإلدارية

أ
أ

شئون المقر
السكرتارية
والمحفوظات

أ

الصيدلية

أ

الخدمات الداخلية

أ

طب األسنان

أ

السيارات

أ
الشئون
المالية واإلدارية

ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻝﺒﻴﺌﺔ
اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻰ اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻰ
ﻝﻘطﺎع اﻝﺸﺌون اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ
وﻓق اﻋﺎدة اﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻤن اﻝﺠﻬﺎز
اﻝﻤرﻜزى ﻝﻠﺘﻨظﻴم واﻹدارة ﻴوﻝﻴو 2009

رئيس جھاز شئون البيئة
ق
الشئون المالية
واإلدارية
أ.ع

أ مراقبه المخزون
السلعى

المكتب الفني
أ.م

الشئون المالية
االرشيف العام
أ.ع

أ.ع

أ.ع

للمراجعة والشطب

أ

أ

المراجعة

أ الشطب والتسويات
قسم

الحسابات
الجارية

قسم

الصرف

قسم

األضابير

الموازنة
والتكاليف

أ الموازنة االستثمارية
أ الموازنة الجارية

أ.ع

االحتياجات

أ المشتريات والعقود
أ

المخازن

لمتابعة ودعم المشروعات
االجنبية والتمويل الخارجى

أ المتابعة والتقييم
أ الدعم الفنى والمالى
واالدارى

ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻝﺒﻴﺌﺔ
اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻰ اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻰ
اﻻﻋﻼم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﺘوﻋﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﻪ
وﻓق أﻋﺎدة اﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻤن اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤرﻜزى
ﻝﻠﺘﻨظﻴم واﻹدارة ﻨوﻓﻤﺒر (8)2009

رئيس جھاز شئون البيئة
أ.م

االعالم والثقافة
والتوعية البيئية

أ.ع

أ.ع
الثقافة والتوعية
البيئية

أ

التوعية الطالبية

أ

التوعية الجماھيرية

لإلعالم البيئى

أ

األعالم
أ

اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻔﻨﻲ

رئيس جھاز شئون البيئة

جھاز شئون البيئة
الھيكل التنظيمى الفرعى للتقسيمات
التابعة مباشرة لرئيس الجھاز
وفق أعادة التنظيم المعتمد من
الجھاز المركزى للتنظيم واإلدارة مايو 2010

أ

أمانة مجلس االدارة

االمن

أ.ع
أ

العالقات العامة

أ.م

ﻝﻠﺸﺌون اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ واﻝﻤﺸروﻋﺎت
السكرتارية والمتابعة

أ

أ.ع

أ.ع

ﻝﻠﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ
أ
أ

التصميم الھندسى

أ

ﻝﻠﺘﻨﻔﻴذ واﻝﺼﻴﺎﻨﺔ

أ

التنفيذ

أ

الصيانة

المساحة

اﻝﻤراﺠﻌﺔ واﻝﻤﻘﺎﻴﺴﺎت

