وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ

داﺋرة اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ

اﻟدﻟﻳﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻠداﺋرة ٢٠٢٠

دليل مھام الوحدات التنظيمية

الرؤية

دائرة المكتبة الوطنية

• ذاكرة وطن ورسالة نھضة

الرسالة • المحافظة على الذاكرة الوطنية وإدامتھا وصيانتھا وحمايتھا ونقلھا
لألجيال القادمة

القيم
الجوھرية

2

• الوالء واالخالص في العمل
• نشر المعرفة
• النزاھة واألمانة
• العمل بروح الفريق الواحد
• الدقة وسرعة اإلنجاز

وحدة التطوير والتدريب والجودة

دليل مھام الوحدات التنظيمية

دائرة المكتبة الوطنية

 خلفية عامة عن دائرة المكتبة الوطنية:
 ﺗم ﺗﺄﺳﻳس اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠوﺛﺎﺋق ﺑﻣوﺟب ﻧظﺎم رﻗم ) (٨٥ﻟﺳﻧﺔ  ١٩٧٥واﻟذي ﻛﺎن ﻳرﺗﺑط ﺑو ازرة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
واﻻﻋﻼم وﻳﻌﺗﺑر ﻧواة اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ،وﻛﺎن ﻣن ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺟﻣﻊ وﺣﻔظ اﻟوﺛﺎﺋق ﻣن ﻣﻠﻔﺎت اﻟدواﺋر اﻟرﺳﻣﻳﺔ وﺷﺑﻪ
اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺳﺗﻼم ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻛﻝ ﻣﺻﻧف ﻳﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻋن طرﻳق و ازرة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
واﻻﻋﻼم واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ،وﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٧٧اﺻﺑﺢ اﻟﻣرﻛز اﺣد إدارات و ازرة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺷﺑﺎب
ﺑﻣوﺟب ﻧظﺎم ﺗﻧظﻳم ٕوادارة و ازرة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺷﺑﺎب رﻗم ) (١ﻟﺳﻧﺔ  ١٩٧٧واﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ رﻗم

) (٢٦٧٤ﺗﺎرﻳﺦ .١٩٧٧/١/١

 أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٧٧ﻓﻘد ﺻدر ﻧظﺎم رﻗم ) (٢٧ﻟﺳﻧﺔ  ١٩٧٧ﻧظﺎم ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت واﻟوﺛﺎﺋق اﻟوطﻧﻳﺔ واﻟذي ﺗم
ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻧص ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ٕوادارة اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ وﺗطوﻳرﻫﺎ واﻋداد ٕوادارة اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻔوظﺎت
واﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺗوﺛﻳق واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتٕ ،واﻟﻐﺎء ﻧظﺎم اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠوﺛﺎﺋق ﺣﻳث ﺗم دﻣﺟﻪ ﻓﻲ ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت.

 وﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٨٨ﺻدر ﻧظﺎم ﺗﻧظﻳم ٕوادارة و ازرة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗراث اﻟﻘوﻣﻲ رﻗم ) (١٥ﻟﺳﻧﺔ  ١٩٨٨واﻟذي ﻧص
ﻋﻠﻰ أن ﻣن ﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟو ازرة اﻧﺷﺎء ٕوادارة اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ.

 ﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٩٠م ﺻدر ﻧظﺎم ﺗﻧظﻳم ٕوادارة و ازرة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ رﻗم ) (٥ﻟﺳﻧﺔ  ١٩٩٠واﻟذي ﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﺣدﻳد اﻟﻬﻳﻛﻝ

اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻠو ازرة ﻟﻳﺗﻛون ﻣن ﻣرﻛز اﻟو ازرة وﻛﻝ ﻣن :اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ وﻣرﻛز اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺗوﺛﻳق واﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
اﻟﻣﻠﻛﻲ .ﺣﻳث ﺗم اﻟﻐﺎء ﻧظﺎم ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت واﻟوﺛﺎﺋق اﻟوطﻧﻳﺔ.

 ﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٩٤م ﺻدر اوﻝ ﻧظﺎم ﺧﺎص ﻟداﺋرة اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﺑﻣﺳﻣﺎﻫﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ" :ﻧظﺎم رﻗم ) (٥ﻟﺳﻧﺔ "١٩٩٤
واﻟذي أﺻﺑﺣت ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻟداﺋرة اﻟﺧﻠف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟواﻗﻌﻲ ﻟداﺋرة اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت واﻟوﺛﺎﺋق اﻟوطﻧﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ وأﺻﺑﺣت
ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﻧظﺎم داﺋرة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑوزﻳر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﻧطﺎق
اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.
 وﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٩٦ﺻدر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌدﻝ ﻟﻧظﺎم داﺋرة اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ واﻟذي ﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺣدﻳد اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ
ﻟﻬﺎ ،ﺣﻳث ﺗﻛوﻧت ﻣن ﺗﺳﻌﺔ ﻣدﻳرﻳﺎت ﻫﻲ :ﻣرﻛز اﻹﻳداع ،ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﺗوﺛﻳق واﻟوﺛﺎﺋق ،ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﺗزوﻳد ،ﻣدﻳرﻳﺔ
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺔ ،ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت واﻟﺗدرﻳب ،ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﺑﺑﻠﻳوﻏراﻓﻳﺎ اﻟوطﻧﻳﺔ واﻟﻔﻬرس اﻟﻣوﺣد ،ﻣدﻳرﻳﺔ
اﻟﺷؤون اﻹدارﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ،ﻣﻛﺗب ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣق اﻟﻣؤﻟف.
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دليل مھام الوحدات التنظيمية

دائرة المكتبة الوطنية

 اﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬذا اﻟﻧظﺎم ﺣﺗﻰ ﻋﺎم  ،٢٠١٨ﺣﻳن ﺗم ﺗﻌدﻳﻠﻪ ﺑﻧظﺎم رﻗم ) (١٣٥ﻟﺳﻧﺔ  ،٢٠١٨واﻟذي ﺗم ﻣن
ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻳﺗﻛون ﻣن اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم وأرﺑﻌﺔ ﻣدﻳرﻳﺎت ﻫﻲ :ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﺷؤون اﻹدارﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،
ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺗوﺛﻳق ،ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺔ واﻻﻳداع ،ﻣدﻳرﻳﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺛﻼث وﺣدات ﻫﻲ:
وﺣدة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ،وﺣدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻋﻼم ،وﺣدة اﻟﺗدرﻳب واﻟﺗطوﻳر واﻟﺟودة وﻣﻛﺗﺑﻳن ﻫﻣﺎ :ﻣﻛﺗب
ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣق اﻟﻣؤﻟف وﻣﻛﺗب اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم.

 ھذا ويحكم عمل الدائرة محددات قانونية وانظمة تتمثل بما يلي:

 قانون حماية حق المؤلف رقم ) (٢٢لسنة  ١٩٩٢وتعديالته
 قانون الوثائق الوطنية رقم ) (٩لسنة ٢٠١٧
 قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم ) (٤٧لسنة ٢٠٠٧
 نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم ) (٥لسنة  ١٩٩٤وتعديالته
 نظام إيداع المصنفات رقم ) (٤لسنة ١٩٩٤
 نظام الخدمة المدنية رقم ) (٩لسنة ٢٠٢٠
 النظام المالي رقم  ٣لسنة ١٩٩٤
 نظام المشتريات الحكومية رقم ) (٢٨لسنة ٢٠١٩
 قانون الموازنة العامة
 التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم  ١لسنة ١٩٩٥
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دائرة المكتبة الوطنية

دليل مھام الوحدات التنظيمية
اﻟﻔﻬرس
 اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟداﺋرة اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ

رﻗم اﻟﺻﻔﺣﺔ
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 ﻟواﺋﺢ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت واﻟﻣﻬﺎم اﻟوظﻳﻔﻳﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ
) (١اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم
)(١-١
)(٢-١

ﻣﻛﺗب اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم

اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ

٩-٨

١١-١٠

) (٢ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﺷؤون اﻻدارﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻗﺳم اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ

)(٢-٢

ﻗﺳم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

١٣-١٢

)(١-٢

)(٣-٢

ﻗﺳم اﻟﻠوازم

١٥-١٤

)(٥-٢

ﻗﺳم اﻟدﻳوان

)(٤-٢

ﻗﺳم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻧدة

) (٣ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺗوﺛﻳق
)(١-٣

ﻗﺳم اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ

)(٢-٣

ﻗﺳم اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺧﺎﺻﺔ

)(٣-٣

ﻗﺳم اﻻرﺷﻔﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ

١٤

١٦-١٥
١٦
١٨
١٩
١٩

) (٤ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺔ واﻻﻳداع
)(١-٤

)(٢-٤
)(٣-٤

ﻣرﻛز اﻹﻳداع
ﻗﺳم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ
ﻗﺳم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

٢١
٢٢
٢٣

) (٥ﻣدﻳرﻳﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
) (١-٥ﻗﺳم اﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻲ
) (٢-٥ﻗﺳم اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ

٢٥-٢٤
٢٧-٢٦

) (٦وﺣدة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ
) (١-٦ﻗﺳم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ
)(٢-٦

ﻗﺳم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

) (٣-٦ﻗﺳم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ

٣٠-٢٩
٣١

) (٧وﺣدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻋﻼم

٣٣-٣٢

) (٨وﺣدة اﻟﺗدرﻳب واﻟﺗطوﻳر واﻟﺟودة

٣٥-٣٤

) (٩ﻣﻛﺗب ﺣق اﻟﻣؤﻟف
 ﻣﻠﺣق – ﻧظﺎم داﺋرة اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ وﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ
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٣٦
٤١-٣٧

دائرة المكتبة الوطنية

دليل مھام الوحدات التنظيمية

الھيكل التنظيمي لدائرة المكتبة الوطنية

الوزير
) (6وحدة الرقابة
الداخلية
) (1.6قسم الرقابة
االدارية

) (1المدير العام

) (2.6قسم
الرقابة المالية
) (3.6قسم الرقابة
الفنية

) (1.1مكتب
المدير العام

) (2مديرية
الشؤون
اإلدارية
والمالية
) (1.2قسم
الموارد
البشرية
) (2.2قسم
المحاسبة
) (3.2قسم
اللوازم

) (3مديرية
الوثائق
والتوثيق
) (1.3قسم
الوثائق
العامة

) (1.4مركز
االيداع

) (2.3قسم
الوثائق
الخاصة

) (2.4قسم
الخدمات
العامة

) (3.3قسم
األرشفة
اإللكترونية

) (4.2قسم
الخدمات
المساندة
) (5.2قسم
الديوان
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) (4مديرية
الخدمات
المكتبيه و
اإليداع
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) (3.4قسم
الخدمات
الفنية

) (2.1المستشار
القانوني

) (5مديرية
تكنولوجيا
المعلومات
) (1.5قسم
الدعم الفني
) (2.5قسم
الحكومة
االلكترونية

) (7وحدة
العالقات
العامة
واالعالم

) (8وحدة
التدريب و
التطوير و
الجودة

) (9مكتب حق
المؤلف

دليل مھام الوحدات التنظيمية

دائرة المكتبة الوطنية

ﻟواﺋﺢ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت واﻟﻣﻬﺎم اﻟوظﻳﻔﻳﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ
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دليل مھام الوحدات التنظيمية

دائرة المكتبة الوطنية

) :(١اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم:
) (١-١ﻣﻛﺗب اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم:
ﻣوﺟز اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﻳﺳﻲ )اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت(:
ﻣﻛﺗب اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم ﻣﺳؤوﻝ ﻋن ﺗﺳﻬﻳﻝ ﻣﻬﺎم اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم وﺗﺄﻣﻳن ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
ﻹﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻛﻝ ﺳﻬوﻟﺔ وﻳﺳر ،وﺗﻧﺳﻳق ﺟﻣﻳﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺗب وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟوﺣدات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻓﻲ اﻟداﺋرة واﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﻣﻬﺎم اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ:
 -١اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم واﻟوﺣدات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ.
 -٢ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ.

ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﻬﺎم:
 إﻋداد اﻟردود اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗرد اﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم ،وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
 ﻣﺗﺎﺑﻌـ ــﺔ اﻟﺑرﻳـ ــد اﻟ ـ ـوارد واﻟﺻـ ــﺎدر ﻟﻠﻣـ ــدﻳر اﻟﻌـ ــﺎم ﻣـ ــن ﺣﻳـ ــث ﺗدﻗﻳﻘـ ــﻪ وﺗوﻗﻳﻌـ ــﻪ وﺗﺣوﻳﻠـ ــﻪ إﻟـ ــﻰ اﻟوﺣـ ــدات اﻹدارﻳـ ــﺔ
ﻓﻲ اﻟداﺋرة أو اﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ ﻗﺳم اﻟدﻳوان.
 ﺗﺄﻣﻳن طﺑﺎﻋﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣراﺳﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﻣﻛﺗب اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم وﺗدﻗﻳﻘﻬﺎ.
 اﻻﺣﺗﻔـ ــﺎظ ﺑﺎﻟﻛﺗـ ــب واﻟﻣ ـ ـواد واﻟـ ــدورﻳﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳـ ــﺔ واﻟﺗﻌـ ــﺎﻣﻳم اﻟﺗـ ــﻲ ﺗﻬـ ــم اﻟﻣـ ــدﻳر اﻟﻌـ ــﺎم ﺑطرﻳﻘـ ــﺔ ﻳﺳـ ــﻬﻝ اﻟوﺻـ ــوﻝ
إﻟﻳﻬﺎ.
 ﺗﺟﻬﻳز ﻣﻠﻔﺎت وﺳﺟﻼت ﻣﻔﻬرﺳﺔ وﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ذات اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرد إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم.
 ﺗﻧظم ﻣواﻋﻳد اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم واﻋداد ﺟدوﻝ ﻳوﻣﻲ وأﺳﺑوﻋﻲ ﺑﻬﻣﺎ.
 ﺗرﺗﻳب ﻣواﻋﻳد اﻟﻣراﺟﻌﻳن وزوار اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم.
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 اﻟﺗﻧﺳ ــﻳق ﻣ ــﻊ وﺣ ــدة اﻟﻌﻼﻗ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ واﻻﻋ ــﻼم ﻓ ــﻲ ﺑﻌ ــض اﻷﻣ ــور اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻬ ــم اﻟﻣ ــدﻳر اﻟﻌ ــﺎم ﻛﺎﻟﻣﺷ ــﺎرﻛﺔ ﻓ ــﻲ
اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ داﺧﻝ اﻟداﺋرة وﺧﺎرﺟﻬﺎ.
 اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺻﻳﺎﻏﺔ ﺑﻌض اﻟﻛﺗب اﻟرﺳﻣﻳﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ
 ﻣﺗﺎﺑﻌ ـ ــﺔ اﻟﺷ ـ ــؤون اﻟﺧﺎﺻ ـ ــﺔ ﺑﺳ ـ ــﻔر اﻟﻣ ـ ــدﻳر اﻟﻌ ـ ــﺎم ﺑﻣ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ذﻟ ـ ــك إﻋ ـ ــداد اﻟﻛﺗ ـ ــب اﻟرﺳ ـ ــﻣﻳﺔ واﻟﺣﺻ ـ ــوﻝ ﻋﻠ ـ ــﻰ
ﺗﺄﺷﻳرات وﺗذاﻛر اﻟﺳﻔر وﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ وﺣدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻋﻼم.
 اﻟﺗﺣﺿ ـ ـ ـ ــﻳر ﻟﻼﺟﺗﻣﺎﻋ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـ ـ ـواردة ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﺟ ـ ـ ـ ــدوﻝ ﻣواﻋﻳ ـ ـ ـ ــد اﻟﻣ ـ ـ ـ ــدﻳر اﻟﻌ ـ ـ ـ ــﺎم ،وﻣﺗﺎﺑﻌ ـ ـ ـ ــﺔ ﻛﺎﻓ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗﺣﺿ ـ ـ ـ ــﻳرات
واﻟﺗﺳﻬﻳﻼت ﻟذﻟك
 ﺗ ـ ــﺄﻣﻳن ﻛﺎﻓ ـ ــﺔ أﻧـ ـ ـواع اﻟ ـ ــدﻋم اﻟﻠوﺟﺳ ـ ــﺗﻲ اﻟﺧﺎﺻ ـ ــﺔ ﺑﺗﺳ ـ ــﻳﻳر وﺗﺳ ـ ــﻬﻳﻝ ﻋﻣ ـ ــﻝ اﻟﻣ ـ ــدﻳر اﻟﻌ ـ ــﺎم واﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗ ـ ــﻪ )ﻣﺛ ـ ــﻝ
اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻬﺎﺗﻔﻳﺔ ،أﻣور اﻟﺿﻳﺎﻓﺔ ،ﺗﺟﻬﻳزات ﻗﺎﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت (...
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) (٢-١ﻣﻛﺗب اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ:
ﻣوﺟز اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﻳﺳﻲ )اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت(:
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ واﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻝ اﻟداﺋرة ٕواﺑداء اﻟرأي اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺣوﻟﻬﺎ ﺳواء أﻛﺎﻧت ﺗﺧص

ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧدﻣﺔ أو اﻟﻣوظﻔﻳن وﺗﻘدﻳم اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ،واﻟرد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن أي ﺟﻬﺔ
ﺣﻛوﻣﻳﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ،اﻋداد وﺻﻳﺎﻏﺔ وﻣراﺟﻌﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت وﻣذﻛرات اﻟﺗﻔﺎﻫم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻳر ﻋﻣﻝ اﻟداﺋرة ،ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺷورة
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ رﺳم اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠداﺋرة
اﻟﻣﻬﺎم اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ:
 -١ﺗﻘدﻳم اﻻﺳﺗﺷﺎرات واﻵراء اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﻋﻣﻝ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ.

 -٢ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت وﻣذﻛرات اﻟﺗﻌﺎون واﻟﻌﻘود وأﻳﺔ وﺛﺎﺋق ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ أﺧرى ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻝ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ.
 -٣اﻋداد ﻣﺳودات ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻹﺻدار او ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ
ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﻬﺎم:
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑدراﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﺣوﻟﺔ إﻟﻳﻪ ٕواﻋداد ﻣﺳودة اﻟردود ﻋﻠﻳﻬﺎ
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺑﻳﺎن اﻟرأي وﺗﻘدﻳم اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟداﺋرة وﻛﻝ ﻣﺎ
ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ وأي أﻣور ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺳﻳر اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟداﺋرة وﺗﺷرﻳﻌﺎﺗﻬﺎ وﺗﺣت إﺷراف ﻋطوﻓﺔ
اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم
 ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗطوﻳر وﺗﺣدﻳث اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻝ اﻟداﺋرة
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻋداد وﻣراﺟﻌﺔ وﺻﻳﺎﻏﺔ ودراﺳﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت واﻟﻌﻘود وﻣذﻛرات اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘواﻧﻳن اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻷﺧرى وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻌﻬﺎ اﻟداﺋرة او ﺗرﻓﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ أو ﺗﻛون اﻟداﺋرة طرﻓﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ
ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﺣﻛﻳم ٕواﻋداد ﻣﺳودة اﻟردود ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺗﺣﺿﻳر ﻛﺎﻓﺔ اﻷوراق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﻘﻳﺎم ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟﺗﺻرﻓﺎت واﻷﻋﻣﺎﻝ
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واﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذﻟك وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﻣﻣﺛﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
ﻟدواﺋر اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺧﺗص وﺣﺳب ﻧوع اﻟﻘﺿﻳﺔ
 اﺳﺗﻼم ﻛﺎﻓﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت واﻹﺧطﺎرات واﻹﻧذارات واﻟﺗﺑﻠﻳﻐﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ وﻟواﺋﺢ اﻟدﻋﺎوى واﻷوراق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
واﻷﺣﻛﺎم واﻟطﻌون وﺳﺎﺋر اﻷوراق اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟداﺋرة وﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﻣﻣﺛﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟدواﺋر اﻟدوﻟﺔ
اﻟﻣﺧﺗص وﺣﺳب ﻧوع اﻟﻘﺿﻳﺔ أو ﻧوع اﻟوﺛﻳﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻟﺟﺎن اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟداﺧﻠﻳﺔ وﺗطﺑﻳق اﻟﺟزاء واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣواﻓﻘﺗﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻷﺻوﻝ
 اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟواردة ﻣن ﻣﻛﺗب ﻋطوﻓﺔ اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم واﻟﻣدﻳرﻳﺎت وأﻗﺳﺎم اﻟداﺋرة أو أي
ﺟﻬﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﻣﺎﻝ اﻟداﺋرة
 ﻳﺑدي رأﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﺳﺗﻛﻣﻠﺔ ﺷروطﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ وﻳرﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺗوﻗﻳﻊ ﺣﺳب اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻘ اررات ذات اﻟﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺻﺎدرة ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟداﺋرة أو ﺑﺣق اﻟداﺋرة أو اﻟﻐﻳر ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ
اﻟﺟﻬﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص
 اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻻطﻼع اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻘ اررات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم ﺻﺎدرة ﻋﻠﻰ
ﻣﺧﺎﻟﻔﻲ أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣق اﻟﻣؤﻟف واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺟﺎورة وﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ
اﻻﺧﺗﺻﺎص
 اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗدﻗﻳق واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﺗﻌدﻳﻼت اﻟﺗﻲ ﺗط أر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻝ اﻟداﺋرة او اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ
واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻠوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﻌﻣﻣﻬﺎ
 اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄي ﻣﻬﺎم أﺧرى ﻳﺗم اﻟﺗﻛﻠﻳف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﻣﻝ
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) :(٢ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﺷؤون اﻹدارﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ:
ﻣوﺟز اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﻳﺳﻲ )اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت(:
ﺗﻌﻧﻰ اﻟﻣدﻳرﻳﺔ ﺑﺈدارة اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻣﺷروع ﻣوازﻧﺔ اﻟداﺋرة
ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ واﻟوﺣدات اﻹدارﻳﺔ ٕواﻋداد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷﻬرﻳﺔ واﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ وﺗوزﻳﻊ وﺻرف اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺳب

ﺧطﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻣﻘررة ،و ﺗﻘوم اﻟﻣدﻳرﻳﺔ ﺑﺈدارة و ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟداﺋرة و ﺗوﻓﻳر اﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام
اﻷﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣدﻳرﻳﺔ ﺑﺗﺄﻣﻳن اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟداﺋرة ﻣن اﻟﻣواد واﻟﻠوازم و إدارة اﻟﻣﺧزون وﺗﺄﻣﻳن
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻛﺎﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﺻﻳﺎﻧﺔ واﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟداﺋرة ﻣن وﺳﺎﺋﻝ اﻟﻧﻘﻝ ٕوادارة ﺣرﻛﺗﻬﺎ وﺗﻧظﻳم اﻟﻣراﺳﻼت اﻟواردة
واﻟﺻﺎدرة .

اﻟﻣﻬﺎم اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ:
 -١إدارة وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ وﺑﻣﺎ ﻳﺿﻣن ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻬﺎم اﻟداﺋرة اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (٤ﻣن ﻧظﺎم
داﺋرة اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ رﻗم ) (٥ﻟﺳﻧﺔ  ١٩٩٤وﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ.
 -٢ﺗﺄﻣﻳن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻣﻝ اﻟوﺣدات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟداﺋرة.
 -٣ﺗﻧﻔﻳذ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻷﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ودﻳﻣوﻣﺗﻬﺎ.
ﺗﺿم ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﺷؤون اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ﺧﻣﺳﺔ اﻗﺳﺎم ﻫﻲ:

) (١-٢ﻗﺳم اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ:
ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﻬﺎم:
 ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺗﻌﻣﻳﻣﺎت واﻟﻘ اررات اﻹدارﻳﺔ واﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷؤون اﻟﻣوظﻔﻳن ﻛﺎﻟﺗرﻓﻳﻊ ،ﻣﻧﺢ اﻟزﻳﺎدات اﻟﺳﻧوﻳﺔ
واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت واﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت ،اﻟﻧﻘﻝ واﻻﻧﺗداب واﻟوﻛﺎﻟﺔ ،اﻹﻋﺎرة واﻟﺗﻛﻠﻳف ،اﻟدوام اﻟرﺳﻣﻲ واﻟﻌﻣﻝ اﻹﺿﺎﻓﻲ
اﻟﺗﻘﺎﻋد ،اﻹﺟﺎزات واﻧﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺎت ،ﺗﻌدﻳﻝ اﻷوﺿﺎع ،اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ ،ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗظﻠﻣﺎت.
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 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳم اﻷداء اﻟﻔردي ﻟﻠﻣوظﻔﻳن ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺣدات اﻹدارﻳﺔ ،وذﻟك ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻧﻔﻳذ ﻣراﺣﻝ
ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻷوﻗﺎت واﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣددة واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم
وﻣدى اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺄﺣﻛﺎم ﺗﻌﻣﻳﻣﺎت ﻧظﺎم ﺗﻘﻳﻳم اﻷداء اﻟﻔردي.
 ﺗﻧظﻳم ﻣﺳودات ﻋﻘود اﻟﻣوظﻔﻳن وﺗﺟدﻳدﻫﺎ
 اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗزام اﻟﻣوظﻔﻳن ﺑﺗﻌﺎﻣﻳم اﻟدوام اﻟرﺳﻣﻲ واﻟﻌﻣﻝ اﻹﺿﺎﻓﻲ ،واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻛﺷوف اﻟﻌﻣﻝ
اﻹﺿﺎﻓﻲ واﻟﻛﺷوف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدوام اﻟﻣوظﻔﻳن وﻣﻐﺎدراﺗﻬم واﺟﺎزاﺗﻬم
 ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت ﺷؤون اﻟﻣوظﻔﻳن ﻣﺛﻝ اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺻﺣﻲ واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣدﻧﻲ
 ﺗﻧظﻳم وﺗﺣدﻳث اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوظﻔﻳن وﺣﻔظ ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻘ اررات اﻟﻣﺗﻌﻣﻘﺔ ﺑﻬم ،وﺗﺣدﻳث اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت
اﻟوظﻳﻔﻳﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﻬم.
 ﺗﻘدﻳم اﻻﺳﺗﺷﺎرة واﻟﻧﺻﺢ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺣدات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ،وﻓﺗﺢ ﻗﻧوات
اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻟﺗﻘوﻳﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟوظﻳﻔﻳﺔ واﻟﻣﻬﻧﻳﺔ
 ﺗﻧﻔﻳذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘ اررات واﻹﺟراءات اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻳﻳن ﺑﻌد ﺻدور ﺗوﺻﻳﺔ ﻟﺟﻧﺔ
اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻳﻳن ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ دﻳوان اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ
 إﻋداد ﺑراءة ﺗﺷﻛﻳﻼت اﻟﻣوظﻔﻳن وارﺳﺎﻝ ﻧﺳﺦ ﻣن ﻗرار اﻟﺗﻌﻳﻳن أو اﻟﺗرﻓﻳﻊ وﺑراءة اﻟﺗﺷﻛﻳﻼت ﻟدﻳوان اﻟﺧدﻣﺔ
اﻟﻣدﻧﻳﺔ وداﺋرة اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 إﻋداد اﻟﺧطط اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻗرارﻫﺎ ﻣن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺧطﻳط ،وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ
وﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ وﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ ،وﺗﺣدﻳد اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟداﺋرة ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ
 اﻋداد ﺧطط اﻻﺣﻼﻝ واﻟﺗﻌﺎﻗب اﻟوظﻳﻔﻲ
 ﺗﺣدﻳد اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻻﺳﺎﺳﻳﺔ واﻋداد ﺧطﺔ اﻟﺗدرﻳب اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ وﺣدة اﻟﺗدرﻳب واﻟﺗطوﻳر
واﻟﺟودة.
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) (٢-٢ﻗﺳم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ:
ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﻬﺎم:
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺈﻋداد وﺗﻧظﻳم ﻣﺷروع اﻟﻣوازﻧﺔ ﻟﻠﺳﻧوات ﺿﻣن اﻹطﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ ﺗوﺟﻬﺎت وﺑﻼﻏﺎت
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺧﻔض وﺗرﺷﻳد اﻻﻧﻔﺎق.
 ﺗﻧظﻳم اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺣواﻻت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺷﻬرﻳﺎ.
 ﺗﻧظﻳم اﻟﻣﻧﺎﻗﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣواد.
 ﺗﻧظﻳم ﻣﺳﺗﻧدات اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ.
 اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺻرف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣوازﻧﺔ.
 اﻋداد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ وﺗدﻗﻳﻘﻬﺎ.
 اﻋداد اﻟﺗﺣﺎوﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑرواﺗب اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﺷﻬرﻳﺔ.
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣرﻛﺎت ﻗﺳم اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ أﺛر ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟرواﺗب.
 ﺗطﺑﻳق اﻧظﻣﺔ ﻣﺣوﺳﺑﺔ وﻣﺗطورة ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻻﻋﻣﺎﻝ اﻻدارﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺗطوﻳر اﺳﺎﻟﻳب واﺟراءات اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ
اﻟﻣدﻳرﻳﺔ.
 ﺗوﻓﻳر ﺳﺑﻝ اﻟدﻋم واﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻدارﻳﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺣدات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ.
 ﺗﻧظﻳم ارﺳﺎﻟﻳﺎت اﻻﻳرادات.

) (٣-٢ﻗﺳم اﻟﻠوازم:
ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﻬﺎم:
 ﺻرف اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟداﺋرة ﻣن اﻟﻠوازم اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ.
 ادﺧﺎﻝ اﻟﻠوازم ﻓﻲ ﺳﺟﻼت اﻟداﺋرة )اﻻدﺧﺎﻝ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠوازم(.
 ﺻرف اﻟﻠوازم وﺣﺳب ﺣﺎﺟﺔ ﻛﻝ ﻣدﻳرﻳﺔ.
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 ﻋﻣﻝ ﻣطﺎﺑﻘﺔ دورﻳﺔ ﻟﻠﻌﻬدة.
 اﺳﺗﻼم اﻻﺛﺎث واﻟﻠوازم اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻣن اﻟﻣدﻳرﻳﺎت )اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻋﺎدة ﺗوزﻳﻌﻬﺎ او اﺗﻼﻓﻬﺎ(.
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺷراء واﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻧﺟﺎزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد.

) (٤-٢ﻗﺳم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻧدة:
ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﻬﺎم:
أوﻻ :اﻟﺣرﻛﺔ
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ إﺻدار أواﻣر اﻟﺣرﻛﺔ ﻟﻠﻣﻬﻣﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ.
 ﺗﻔﻘد اﻟﺳﻳﺎرات ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺻﻼﺣﻳﺗﻬﺎ اﻟﻔﻧﻳﺔ ،وﻧظﺎﻓﺗﻬﺎ.
 ﺗﻔﻘد ﺷؤون اﻟﺳﻳﺎرات ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺗﺟدﻳد اﻟﺗﺄﻣﻳن ،واﻟﺗرﺧﻳص.
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗوﻓﻳر اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎرات ﻣﺛﻝ ﻗطﻊ اﻟﻐﻳﺎر ،واﻟزﻳوت ،واﻟﺑطﺎرﻳﺎت ،واﻹطﺎرات.
 ﺣﻔظ أواﻣر اﻟﺣرﻛﺔ ورﻗﻳﺎ ٕواﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ ﻓﻲ ﺳﺟﻼت وﻣﻠﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ.

 اﻟﺗﺗﺑﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣرﻛﺑﺎت.
ﺛﺎﻧﻳﺎ :اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ

 ﺗﻔﻘد ﻣراﻓق اﻟﻣﺑﻧﻰٕ ،واﺟراء اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﻟﻸﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ذﻟك.

 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﺷﻠرات ،واﻟﺑوﻳﻠرات وﺧزاﻧﺎت وﻣﺿﺧﺎت اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑداﻳﺔ اﻟدوام اﻟرﺳﻣﻲ وﻧﻬﺎﻳﺗﻪ.
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ طﻠﺑﺎت اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﻣن اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﺛﺎﻟﺛﺎ :اﻟﻣﻘﺳم
 اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ إﺟ ارء اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﻟﻠﻣﻘﺳم ﻛﻠﻣﺎ اﺳﺗدﻋت اﻟﺣﺎﺟﺔ ذﻟك.
 ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﺑﻳن اﻷﻗﺳﺎم ،وﺗﻧﻔﻳذ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻹﺟراء اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ.
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راﺑﻌﺎ :اﻟﺣراﺳﺔ

 حراسة المبنى ومرافقه وتأمينھا.

) (٥-٢ﻗﺳم اﻟدﻳوان:
ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﻬﺎم:
 ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣراﺳﻼت اﻟواردة واﻟﺻﺎدرة ﻳدوﻳﺎ واﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻛﺗب اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗوزﻳﻊ اﻟﻣراﺳﻼت اﻟواردة واﻟﺻﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣدﻳرﻳﺎت اﻟداﺋرة اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ واﻟﺟﻬﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺗﻬﺎ
ووﺟود اﻟﻣرﻓﻘﺎت ﻣﻌﻬﺎ
 ارﺷﻔﺔ اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣراﺳﻼت ﻳدوﻳﺎ واﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ وﺗدﻗﻳﻘﻬﺎ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ إدﺧﺎﻟﻬﺎ وﻓﻬرﺳﺗﻬﺎ وﺣﻔظﻬﺎ ﻟﻳﺳﻬﻝ
اﻟرﺟوع اﻟﻳﻬﺎ
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ارﺳﺎﻝ اﻟﺗﻌﺎﻣﻳم اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻣﻛﺗب اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣوظﻔﻳن
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) :(٣ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺗوﺛﻳق:
ﻣوﺟز اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﻳﺳﻲ )اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت(:
اﻟﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺟﻣﻊ اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺻور اﻟﻔوﺗوﻏراﻓﻳﺔ ذات اﻟﺑﻌد اﻟوطﻧﻲ واﻟﻣﺧطوطﺎت واﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ
واﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ،ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق ذات ﻣﺻدر ﺣﻛوﻣﻲ ﻳﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣن اﻟو ازرات واﻟدواﺋر
اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ .او ﻣﺻدر ﺧﺎص ﻳﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣن اﻻﻓراد وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ،اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻟوﺛﺎﺋق اﻟوطﻧﻳﺔ
رﻗم ) (٩ﻟﺳﻧﺔ  ،٢٠١٧وﺗﻘوم اﻟﻣدﻳرﻳﺔ ﺑﺗﻧظﻳم ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق وﺻﻳﺎﻧﺗﻬﺎ وﺣﻔظﻬﺎ ﺑﺄﺳﺎﻟﻳب ﺣدﻳﺛﺔ ﻟﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻰ اﻷﺟﻳﺎﻝ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ واﺗﺎﺣﺗﻬﺎ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﻳن واﻟﻣﻬﺗﻣﻳن ،وﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ اﻟوﺛﺎﺋق وﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ إﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻣﻌﺎرض واﻟﻧﺷر ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻝ اﻻﻋﻼم اﻟﻣرﺋﻲ واﻟﻣﺳﻣوع واﻟﻣﻘروء وﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.

اﻟﻣﻬﺎم اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ:
 -١ﺟﻣﻊ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣوﺟودة ﻟدى اﻟو ازرات واﻟدواﺋر واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺣﻔظﻬﺎ وﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ وﻧﺷرﻫﺎ وﻓق
أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟوﺛﺎﺋق اﻟوطﻧﻳﺔ وﻧظﺎم اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ

 -٢اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻟﺟﺎن اﻻﺗﻼف ﻓﻲ اﻟو ازرات واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟدواﺋر اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺳﺗﺧراج أي وﺛﻳﻘﺔ ذات ﺑﻌد
وطﻧﻲ ﻟﺣﻔظﻬﺎ ﻓﻲ اﻟداﺋرة
 -٣ﺗﻧظﻳم اﻟوﺛﺎﺋق ﻣن ﺧﻼﻝ اﺟراء اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ
 -٤اﻟﺗوﻋﻳﺔ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 -٥إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

 -٦اﻟﺗدرﻳب ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻻرﺷﻔﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻟﻠوﺛﺎﺋق
 -٧ﺗﺳﻬﻳﻝ وﺻوﻝ اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن واﻟﻣﻬﺗﻣﻳن ﻟﻠوﺛﺎﺋق
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ﺗﺿم ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺗوﺛﻳق ﺛﻼﺛﺔ اﻗﺳﺎم ﻫﻲ:
) (١-٣ﻗﺳم اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﻬﺎم:
 ﺟﻣﻊ اﻟوﺛﺎﺋق ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧون اﻟوﺛﻳﻘﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ رﻗم ) (٩ﻟﻌﺎم ٢٠١٧
واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻟﺟﺎن اﻻﺗﻼف ﻓﻲ اﻟو ازرات واﻟدواﺋر اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ وﻋﻘد ﻣذﻛرات ﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟو ازرات واﻟدواﺋر اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ
ﻷرﺷﻔﺔ وﺛﺎﺋﻘﻬﺎ
 اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻷرﺷﻔﺔ اﻟوﺛﺎﺋق وﺣﻔظﻬﺎ وﻫﻲ:
.١

ﺗﻌﻘﻳم اﻟوﺛﺎﺋق

.٢

ﺗﺻﻧﻳف اﻟﻣﻠﻔﺎت وﻓﻬرﺳﺔ اﻟوﺛﺎﺋق ﻳدوﻳﺎ

.٤

ادﺧﺎﻝ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻔﻬرﺳﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻻرﺷﻔﺔ وﺗدﻗﻳﻘﻬﺎ

.٥

ﺣﻔظ اﻟوﺛﺎﺋق ﻓﻲ اوﻋﻳﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﺣﻔظ

.٣

اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺿوﺋﻲ ﻟﻠوﺛﺎﺋق

 ﺗﺳﻬﻳﻝ وﺻوﻝ اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن واﻟﻣﻬﺗﻣﻳن ﻟﻠوﺛﺎﺋق
 ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟدواﺋر واﻟو ازرات ﻣن ﺧﻼﻝ ارﺷﻔﺔ اﻟوﺛﺎﺋق وﺗدرﻳب اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻟدﻳﻬم ﻋﻠﻰ
ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻻرﺷﻔﺔ واﻟﺣﻔظ
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) (٢-٣ﻗﺳم اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺧﺎﺻﺔ:
ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﻬﺎم:
 ﺟﻣﻊ اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺻور ذات اﻟﺑﻌد اﻟوطﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧون اﻟوﺛﻳﻘﺔ
اﻟوطﻧﻳﺔ رﻗم ) (٩ﻟﻌﺎم  ٢٠١٧وﻋﻘد ﻣذﻛرات ﺗﻌﺎون واﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻊ ﺷﺧﺻﻳﺎت ﻣﻣن ﻳﻣﺗﻠﻛون أرﺷﻳف
 اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻷرﺷﻔﺔ اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺻور وﺣﻔظﻬﺎ وﻫﻲ
 .١ﺗﺻﻧﻳف وﻓﻬرﺳﺔ اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺻور
 .٢اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺿوﺋﻲ ﻟﻠوﺛﺎﺋق واﻟﺻور
 .٣ادﺧﺎﻝ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻔﻬرﺳﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻻرﺷﻔﺔ وﺗدﻗﻳﻘﻬﺎ
 .٤ﺣﻔظ اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺻور ﻓﻲ اوﻋﻳﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﺣﻔظ

 ﺗﺳﻬﻳﻝ وﺻوﻝ اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن واﻟﻣﻬﺗﻣﻳن ﻟﻠوﺛﺎﺋق واﻟﺻور
 ﺗوﻋﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ اﻟوﺛﺎﺋق ﻣن ﺧﻼﻝ:
 اﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎرض وﺛﺎﺋﻘﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ ﻧﺷر اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺻور ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻝ اﻻﻋﻼم اﻟﻣﺳﻣوع واﻟﻣرﺋﻲ واﻟﻣﻘروء وﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟداﺋرة
) (٣-٣ﻗﺳم اﻻرﺷﻔﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ:
ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﻬﺎم:
 ﺟﻣﻊ اﻋداد اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ واﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻣن ﻣﺻﺎدرﻫﺎ.
 ارﺷﻔﺔ اﻋداد اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ واﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﺟراء اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﻣن ﺗﺻﻧﻳف وﻓﻬرﺳﺔ وﻣﺳﺢ ﺿوﺋﻲ وادﺧﺎﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم واﺗﺎﺣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟداﺋرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
 ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻛﺗب ﻣن ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﻳدي اﻟﻰ اﻟﺷﻛﻝ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺿوﺋﻲ وﺣﻔظ ﻧﺳﺧﺔ
اﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻛﺗب اﻟﻣؤرﺷﻔﺔ.
 ﺗﺳﻬﻳﻝ وﺻوﻝ اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن واﻟﻣﻬﺗﻣﻳن ﻟﻠوﺛﺎﺋق واﻟﺻور
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) :(٤ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺔ واﻻﻳداع:
ﻣوﺟز اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﻳﺳﻲ )اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت(:
اﻟﻣدﻳرﻳﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺣﻔظ اﻟﻧﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﻳﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﻳﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻪ ﻣن اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت
)اﻟﻛﺗب واﻟﻛﺗﻳﺑﺎت ،اﻟﻣواد اﻟﺳﻣﻌﻳﺔ واﻟﺑﺻرﻳﺔ ،واﻟﺗﻘﺎرﻳر (...وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ )ﻛﺎﻟﻔﻬرﺳﺔ واﻟﺗﺻﻧﻳف،
اﻟﺗﺟﻠﻳد ،اﻟﻔﻬرﺳﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ،اﻟﺗﺟﻠﻳد (...ﻟﺗوﻓﻳرﻫﺎ ﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ،واﻋداد اﻟﺑﺑﻠﻳوﻏراﻓﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ
ﻓﻌﺎﻟﻳﺎت وأﻧﺷطﺔ ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺗﻌزز اﻟﻘراءة وﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟورﻗﻲ ﻟدى ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺳواء داﺧﻝ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ او
ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،وﺗوﻓﻳر ﺗدرﻳب ﻣﻧﺎﺳب ﻟطﻠﺑﺔ وﺧرﻳﺟﻲ ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻣﻬﺎم اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ:
 -١ﺟﻣﻊ واﻗﺗﻧﺎء وﺣﻔظ اﻟﻧﺗﺎج اﻟﻔﻛري اﻟوطﻧﻲ اﻟذي ﻳﺻدر ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ.
 -٢ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﻳن واﻟدارﺳﻳن اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻣن ﻣﻘﺗﻧﻳﺎت اﻟداﺋرة ودﻋم اﻧﺷﺎء ﻣﻛﺗﺑﺎت ﺟدﻳدة.
 -٣وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺔ واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻠﻧﺗﺎج اﻟﻔﻛري واﺻدار اﻟﺑﺑﻠﻳوﻏراﻓﻳﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ وﺗﻧظﻳم اﻟﻔﻬرس
اﻟﻣوﺣد.
 -٤اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﻬﺎم وأﻋﻣﺎﻝ اﻻﻳداع وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣق اﻟﻣؤﻟف واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺟﺎورة وﻧظﺎم اﻳداع اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت
اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﻣﺎ.
 -٥ﺗﻧظﻳم ﺑراﻣﺞ اﻻﻫداء واﻟﺗﺑﺎدﻝ ٕواﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎرض وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
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ﺗﺿم ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺔ واﻻﻳداع ﺛﻼﺛﺔ اﻗﺳﺎم ﻫﻲ:
) (١-٤ﻗﺳم اﻻﻳداع
اﻹﻳداع :ﻫو ﻧظﺎم ﻳﻠزم اﻟﻧﺎﺷر أو اﻟﻣؤﻟف أو اﻟطﺎﺑﻊ ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋدد ﻣن اﻟﻧﺳﺦ ﻣن اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت وﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻻﻳداع اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ،وذﻟك ﻣن اﺟﻝ ﺗوﺛﻳق اﻻﻧﺗﺎج اﻟﻔﻛري اﻟوطﻧﻲ .وﺗﻌﺗﺑر داﺋرة اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟﺑﺑﻠﻳوﻏراﻓﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺳؤوﻝ ﻋن اﻻﺷراف ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم إﻳداع اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت ﺑﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ،
ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻣؤﻟف أردﻧﻲ أو ﻏﻳر أردﻧﻲ ،وﻣﺎ ﻳﻧﺷر ﻷﺑﻧﺎء اﻻردن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج.
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻛﺗب وﻫو ﻳﻌطﻲ ﻫوﻳﺔ دوﻟﻳﺔ وﻓق ﻣﻌﺎﻳﻳر دوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣطﺑوع ﻓﻠﻛﻝ
ي
: ISBNﻫو اﻟرﻗم
اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ اﻟﻣﻌﻳﺎر ّ
ّ
ّ
ﻛﺗﺎب رﻗم ﻻ ﻳﻣﻛن ان ﻳﺗﻛرر ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ،وﻋﻠﻰ أي ﻛﺗﺎب
ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﻬﺎم:
 ﺗﻔﻌﻳﻝ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣق اﻟﻣؤﻟف رﻗم ) (٢٢ﻟﺳﻧﺔ  ١٩٩٢وﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ.
 ﻣﻧﺢ رﻗم اﻳداع ﺧﺎص ﻟﻠﻣﺻﻧﻔﺎت )ﻛﺗب/ﻣواد ﺳﻣﻌﻳﺔ وﺑﺻرﻳﺔ /ﺑراﻣﺞ ﺣﺎﺳوب /اﻋﻣﺎﻝ اﻟرﺳم واﻟﺗﺻﺎﻣﻳم( ﻣﻊ
ﻣراﻋﺎة اﺣﻛﺎم اﻻﻳداع اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣق اﻟﻣؤﻟف واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺟﺎورة رﻗم ) (٢٢ﻟﺳﻧﺔ
١٩٩٢وﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ وﻧظﺎم اﻳداع اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت رﻗم  ٤ﻟﺳﻧﺔ ٠١٩٩٤
 اﻻﻳداع اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻣﺻﻧﻔﺎت وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة رﻗم ) (٤ﻣن ﻧظﺎم اﻻﻳداع.
 ارﺳﺎﻝ اﻧذار ﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋدم اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺎﻹﻳداع اﻟﻔﻌﻠﻲ.
 ﻣﻧﺢ رﻗم ﻣﻌﻳﺎري دوﻟﻲ ﻟﻠﻛﺗﺎب وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﻗﻳم اﻟدوﻟﻳﺔ )(ISBN
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) (٢-٤ﻗﺳم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ:
ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﻬﺎم:
 إﺻدار ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻔﻬرﺳﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻧﺷر ﻟﻠﻣﺻﻧﻔﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻔﻬرﺳﺔ اﻷﻧﺟﻠو أﻣرﻳﻛﻳﺔ وﺗﺻﻧﻳف دﻳوي اﻟﻌﺷري
اﻟطﺑﻌﺔ  ٢٣اﻟﻌرﺑﻳﺔ.
 اﻋطﺎء واﺻﻔﺎت ﺗﻛﺷﻳﻔﻳﻪ ﻟﻠﻣﺻﻧﻔﺎت ﺗﺻف ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﺎدة.
 ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻛﺗب اﻟﻣودﻋﺔ ﻓﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻧدات إدﺧﺎﻝ وﺳﺟﻝ ﻳدوي.
 إدﺧﺎﻝ أرﻗﺎم ﺗﺳﻠﺳﻝ ﻟﻠﻛﺗب اﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ ووﺿﻊ ﻻﺻق اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ )ﺑرﻛود(.
 ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻛﺗب اﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﺳﻳﻣﻔوﻧﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد ﻣﺎرك .٢١
 إﻋداد ﻗواﺋم ﺑﺎﻟﻛﺗب ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻷرﺷﻔﺔ واﻟﺗﺟﻠﻳد.
 إﺻدار اﻟﺑﺑﻠﻳوﻏراﻓﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺣﺻر وﺿﺑط وﺗﻧظﻳم واﻟﺗﻌرﻳف ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج اﻟﻔﻛري اﻟوطﻧﻲ.
 ﺗﻧظﻳم اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺑﺑﻠﻳوﻏراﻓﻳﺔ ﻟﻠﻛﺗب اﻟواردة ﻟﻠﻣﻛﺗﺑﺔ ﺑﻣوﺟب اﻻﻳداع اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺣﺳب اﻟﻣوﺿوع وﻋﻣﻝ ﻣﻼﺣق
ﺗﻛﺷﻳﻔﻳﻪ ﻟﻬﺎ
 إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺑﺑﻠﻳوﻏراﻓﻳﺔ ﺳﻧوﻳﺎ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟداﺋرة.
 ﺗدرﻳب طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﻬﺗﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬرﺳﺔ واﻟﺗﺻﻧﻳف اﻟﻣﺣوﺳب.
 ﺗﺟﻠﻳد اﻟﻛﺗب واﻟﺻﺣف واﻟدورﻳﺎت وﺟﻣﻳﻊ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟداﺋرة وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻓﻧﻳﺎ.
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) (٣-٤ﻗﺳم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﻬﺎم:
 اﺳﺗﻼم اﻟﻛﺗب اﻟﻣودﻋﺔ ﻟدى اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻣن ﻗﺳم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﻳﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻓوف ﺣﺳب
ﻧظﺎم ﺗﺻﻧﻳف دﻳوي اﻟﻌﺷري.
 اﺳﺗﻼم اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت ﻣن ﻏﻳر اﻟﻛﺗب )ﺳﻣﻌﻲ/ﺳﻣﻌﻲ ﺑﺻري/ﺑراﻣﺞ ﺣﺎﺳوب/اﻟرﺳم واﻟﺗﺻﺎﻣﻳم( ﻣن ﻣرﻛز اﻻﻳداع
وارﺷﻔﺗﻬﺎ اﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ وﺣﻔظﻬﺎ.
 اﺳﺗﻼم اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺟﻠدة ﻣن ﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺟﻠﻳد وﺗﻌدﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﺳﻳﻣﻔوﻧﻲ وﺗرﺗﻳﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻓوف ﺣﺳب ﻧظﺎم
ﺗﺻﻧﻳف دﻳوي اﻟﻌﺷري.
 اﺳﺗﻼم اﻟدورﻳﺎت واﻟﺻﺣف ﻣن ﻣرﻛز اﻻﻳداع واﻟﺗﺟﻠﻳد وﻓﻬرﺳﺗﻬﺎ وﺗرﺗﻳﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻓوف.
 ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ )ﺧدﻣﺔ اﻻﺣﺎطﺔ اﻟﺟﺎرﻳﺔ وﺧدﻣﺔ اﻟﺑث اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻲ واﻟﺗﺻوﻳر( ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﻳن
واﻟدارﺳﻳن واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻣن ﻣﻘﺗﻧﻳﺎت اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ.
 ﺗﻧﻔﻳذ اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻻﻫداء واﻟﺗﺑﺎدﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ.
 اﻫداء اﻻﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻟﻔﻛري واﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﻳد اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻌرﺑﻲ.
 ﺗﻧظﻳم ﺣﻣﻼت ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﺣﻣﻠﺔ ﻛﺗﺎﺑك ﺻدﻳﻘك.
 اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ وﺣدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗوزﻳﻊ ﻛﺗب وﻣﻧﺷورات ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌدﻫﺎ أو ﺗﺷﺎرك ﻓﻳﻬﺎ
اﻟداﺋرة.
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) :(٥ﻣدﻳرﻳﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت:
ﻣوﺟز اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﻳﺳﻲ )اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت(:
ﺗﺗوﻟﻰ ﻣدﻳرﻳﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إدارة وﺗطوﻳر ٕواداﻣﺔ ﻋﻣﻝ اﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻳرﻓرات وﺳﻳرﻓرات
اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺳﺣﺎﺑﻳﺔ وأﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣوﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟداﺋرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳوب وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺗوﻟﻰ
اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ إدارة ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن أﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وﻛذﻟك ﺻﻳﺎﻧﺔ
ٕواداﻣﺔ اﻧظﻣﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻓﻲ اﻟداﺋرة.
اﻟﻣﻬﺎم اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ:
 -١ﺗوﻓﻳر اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻣن أﺟﻬزة وﺑرﻣﺟﻳﺎت ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟداﺋرة ﻟﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ.
 -٢ﺗطوﻳر اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻣن أﺟﻬزة وﺑرﻣﺟﻳﺎت ﻣن أﺟﻝ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟداﺋرة ﻟﻠﺗطور ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ.
 -٣اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻣن وﺳرﻳﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﺗﺿم ﻣدﻳرﻳﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﺳﻣﻳن ﻫﻣﺎ:
) (١-٥ﻗﺳم اﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺷﺑﻛﺎت:
ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﻬﺎم:
 ﺻﻳﺎﻧﺔ وﺗﺷﻐﻳﻝ أﺟﻬزة اﻟﺧوادم ) (Serversواﻧظﻣﺗﻬﺎ ووﺣدات اﻟﺗﺧزﻳن وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ ٕواداﻣﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻟﺿﻣﺎن أﻣن اﻟﺷﺑﻛﺔ وﺳﻼﻣﺗﻬﺎ.
 اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣﻝ اﻟﻧﺳﺦ اﻻﺣﺗﻳﺎطﻳﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ واﻟﺷﻬرﻳﺔ واﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟداﺋرة.
 ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت اﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ واﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳوب واﻟطﺎﺑﻌﺎت واﻟﻣﺎﺳﺣﺎت اﻟﺿوﺋﻳﺔ.
 ﺗوﻓﻳر اﻟدﻋم اﻟﻔوري واﻟﻼزم ﻟﺟﻣﻳﻊ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻷﺟﻬزة وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ داﺧﻝ اﻟداﺋرة ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣ اررﻳﺔ وﺳﻼﻣﺔ
ﺳﻳر اﻟﻌﻣﻝ.
 إداﻣﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑرﻣﺟﻳﺎت اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣن ﻓﻳروﺳﺎت اﻟﺣﺎﺳوب ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬزة اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟداﺋرة.
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 اﻹﺷراف وﻣراﻗﺑﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺣﺎﺳوب وﺑرﻣﺟﻳﺎت اﻟﺷﺑﻛﺔ واﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟداﺋرة وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺻﻳﺎﻧﺗﻬﺎ وﺗﻣدﻳداﺗﻬﺎ
وﺗطوﻳرﻫﺎ.
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻘود اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﻟﻸﺟﻬزة واﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت.
 دراﺳﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻣوظﻔﻲ اﻟداﺋرة ﻣن اﻷﺟﻬزة ٕواﻋداد اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻬﺎ.
 دراﺳﺔ وﺗﻘﻳﻳم اﻻﺟﻬزة ﺑﺎﻟداﺋرة وﻣدى ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣﻝ.
 ﺗﺣدﻳث أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻋﻠﻰ أﺟﻬزة اﻟﻣوظﻔﻳن ﺣﺳب اﻟﺣﺎﺟﺔ وﻛذﻟك ﺗﺣﻣﻳﻝ أﺣدث إﺻدارات اﻷﻧظﻣﺔ
واﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺑﺷﻛﻝ دوري.
 وﺿﻊ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳوب وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌطﺎءات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت
اﻟداﺋرة اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ.
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻔﻧﻳﺔ وﻟﺟﺎن اﻟﻌطﺎءات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻣرﻛزﻳﺔ ودراﺳﺔ وﺗﻘﻳﻳم ﻋروض اﻟﻌطﺎءات واﺧﺗﻳﺎر
اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣﻧﻬﺎ.
 اﻻﺷراف واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ ﺧطوط اﻻﻧﺗرﻧت وﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ.
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) (٢-٥ﻗﺳم اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ:
ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﻬﺎم:
 ﺗطﺑﻳق اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟداﺋرة وﺿﻣﺎن ﺗﻧﻔﻳذ وﺗﻔﻌﻳﻝ ٕواداﻣﺔ ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺧدﻣﺎت
اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ.
 اﻟﺗﺧطﻳط ﻟوﺿﻊ أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠداﺋرة ﺑﺷﻛﻝ ﻳﺣﺎﻛﻲ وﻳدﻋم ﺗطﺑﻳق اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت وأﻫداف اﻟﺣﻛوﻣﺔ
اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻻردﻧﻳﺔ.
 ﺗطﺑﻳق ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﻼﻗﺎت وﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﻳن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟداﺋرة وﻧﻘطﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻳن اﻟداﺋرة وﻣرﻛز اﺗﺻﺎﻝ
اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء.
 اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻹﻧﺷﺎء ٕواداﻣﺔ اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ اﻟداﺋرة.
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺷﺎرﻳﻊ وﺑرﻣﺟﻳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ.
 إدارة وﺗﺣدﻳث ﻣﺣﺗوى اﻟداﺋرة ﻋﻠﻰ ﺑواﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ.
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ﺧطط إدارة اﻟﺗﻐﻳﻳر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ.
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ورش اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻠﻘﺎءات اﻟدورﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻘدﻫﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋﻣﻝ
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟواردة ﻣن ﻣرﻛز اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟوطﻧﻲ اﻣﺎ ﻫﺎﺗﻔﻳﺎ او ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺑرﻳد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﺑﺧﺻوص ﺧدﻣﺎت اﻟداﺋرة.
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظﻔﻳن وﻋﻛﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧظﻣﺔ ﺑﺎﻟداﺋرة.
 إداﻣﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟداﺋرة وﺗوﻓﻳر اﻟدﻋم اﻟﻔوري واﻟﻼزم ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺗوى
أداء وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺑراﻣﺞ وﺗطوﻳر أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﺎﺳوﺑﻳﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷطﺔ واﻹﺟراءات ﻓﻲ اﻟداﺋرة.
 اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﺗطﺑﻳق واﻻﺷراف واﻻدارة ﻋﻠﻰ اﻻﻧظﻣﺔ اﻟﻣذﻛورة ادﻧﺎﻩ:
 ﻧظﺎم  GFMISاﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻸﻣور اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻘﺳم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ و ازرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ. ﻧظﺎم  HRMISاﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻗﺳم ﺷؤون اﻟﻣوظﻔﻳن ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ دﻳوان اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ. ﻧظﺎم ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟﺣرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ و ازرة اﻟﻧﻘﻝ.26
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 ﻧظﺎم اﻟﻠوازم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣن ﻗﺑﻝ ﻗﺳم اﻟﻠوازم ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ داﺋرة اﻟﻠوازم اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻧظﺎم اﻟﺷراء اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣن ﻗﺑﻝ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻳﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ داﺋرة اﻟﻠوازم اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻧظﺎم اﻟﺗراﺳﻝ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣن ﻗﺑﻝ ﻗﺳم اﻟدﻳوان ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ و ازرة اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
 ﻋﻣﻝ ﺗﺻﺎﻣﻳم ﻟﺣﻛوﻣﺗﻲ ﺑﺧدﻣﺗﻲ ﻟﻳﺗم ﻧﺷرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﻣوظﻔﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋن طرﻳق اﻟﺑرﻳد
اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣن ﻗﺑﻝ و ازرة اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
 دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﻳﻝ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟداﺋرة ﻣن اﻟﻧظم اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ.
 اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻻﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟداﺋرة ورﻓﻊ اﻻﺧﺑﺎر واﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎت واﻟﺗﻌدﻳﻼت ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ
طﻠب اﻻدارة واﻟﺗﻐذﻳﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻣن اﻻﻗﺳﺎم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟداﺋرة ،وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣوﻗﻊ اﻟداﺋرة ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ
اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ) (Jordan.gov.joوﻣوﻗﻊ اﻻﻋﻼﻧﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ.
 إداﻣﺔ وﺗﺣدﻳث ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدﺧوﻝ ﻟﻸﺟﻬزة واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )اﺳم
اﻟﻣﺳﺗﺧدم وﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣرور( وﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻳد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺣﻛوﻣﻲ )ﻟﻠﻣوظﻔﻳن اﻟﺟدد( أو إﻏﻼﻗﻬﺎ )ﻟﻣن
ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺧدﻣﺎﺗﻪ( ،وﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ وﺛﻳﻘﺔ ﺳﻳﺎﺳﺔ أﻣن وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
 اﻋداد اﻟﻘواﻋد واﻟﻘﻳود اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣن اي اﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﺗؤﺛر
ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ.
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻟﺟﺎن وﺿﻊ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑرﻣﺟﻳﺎت ﻟﻠﻌطﺎءات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ
اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺻﻧدوق اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ وﺗﻘﻳﻳم ﻋروض اﻟﻌطﺎءات واﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣﻧﻬﺎ.
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) :(٦وﺣدة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ:
ﻣوﺟز اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﻳﺳﻲ )اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت(:
ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟطرق واﻟوﺳﺎﺋﻝ واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟداﺋرة ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻏراﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻣـ ــﺎﻳﺔ اﻷﺻوﻝ
واﻷﻣ ـواﻝ وﺣﺳن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻷﻣﺛﻝ وﺿﻣﺎن ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻟﺧطط واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺗﺷرﻳﻌﺎت
اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ،ﺣﻳث ﺗﻌﺗﺑر اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﺻﻣﺎم اﻷﻣﺎن وﺧط اﻟدﻓﺎع اﻷوﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻣن اﻟﻬدر
واﻟﺿﻳﺎع .ﺗﺳﺎﻋد اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف اﻟداﺋرة وﺗزوﻳدﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻋﻣﺎ ﻳﺟري
ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ ﻟﻐﺎﻳﺎت إﺣﻛﺎم اﻟرﻗــﺎﺑﺔ واﻟﺗﻘﻳﻳم واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
اﻟﻣﻬﺎم اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ:
 -١اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻟﺧطط واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟداﺋرة ﻣﺎﻟﻳﺎً وادارﻳﺎً وﻓﻧﻳﺎً ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ.
ﺗﺿم وﺣدة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﻗﺳﺎم ﻫﻲ:

) (١-٦ﻗﺳم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻻدارﻳﺔ
ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﻬﺎم:
 ﻓﺣص اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت واﻟﻘ اررات واﻷﻧﺷطﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻧﺎﻓذة.
 اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻧﺳﻳﺑﺎت /ﺗوﺻﻳﺎت اﻟﻠﺟﺎن اﻟداﺧﻠﻳﺔ ،واي ﻗ اررات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻫداف واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠداﺋرة
ذات اﻷﺛر اﻻداري.
 اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺣﺳن إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻣوارد واﻷﺻوﻝ واﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ وﻣن ﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ
اﻹﺟراءات واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻌززة ﻟﻬﺎ.
 اﻟﺗﺄﻛد وﺑﺷﻛﻝ دوري ﻣن اﻟﺧطط اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ داﺧﻝ اﻟداﺋرة  /اﻟوﺣدة اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ وﻣدى ﺗﺣﻘﻳق ﺗﻠك
اﻟوﺣدات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻸﻫداف اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ.
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 اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى اﻟﺗزام ﻛﺎﻓﺔ ﻛوادر اﻟوﺣدة اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ داﺧﻝ اﻟداﺋرة  /اﻟوﺣدة اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺣددة
ﺑﺎﻟوﺻف اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬم ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق رﻗﺎﺑﺔ اﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﻲ.
 اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﺗﺧﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺻﺣﺔ وأﺻوﻟﻳﺔ اﻟﺳﺟﻼت واﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ذات اﻷﺛر
اﻻداري.
 ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳر اﻟوﺣدات اﻻدارﻳﺔ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟوﻻت اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ واﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ.
 اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﻧﻔﻳذ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺧطط واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻘرة وﻳرﻓﻊ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟدورﻳﺔ إﻟﻰ رﺋﻳﺳﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷر.
 اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ أﺳﺎﻟﻳب اﻷداء ٕواﺟراءات اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗوﺻﻳﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء أو ﺗﻌدﻳﻝ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻌﻳق اﻷداء اﻟﻔﻌﺎﻝ أو
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ.
 ﺗﻘدﻳم ﻣﺳودة اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺷﻬري وﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻋن اﻋﻣﺎﻝ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻲ واﻻﻧﺟﺎزات واﻟﻣﻼﺣظﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺻوب اﻟﻲ اﻟرﺋﻳس اﻟﻣﺑﺎﺷر.
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻋداد دﻟﻳﻝ اﺟراءات اﻟﺗدﻗﻳق اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺎﻻﺳﺗرﺷﺎد اﻟﻲ اﻻدﻟﺔ اﻻﺟراﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ و ازرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص.
 اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻗﻳﺎم اﻟوﺣدات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟداﺋرة ﺑﺗﺻوﻳب اﻻﻧﺣراﻓﺎت واﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ اﻟواردة
ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺗدﻗﻳق.

) (٢-٦ﻗﺳم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ:
ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﻬﺎم:
 اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﺗطﺑﻳق اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺿﺑط اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺗﻲ
ﺗﺣﻛم إﺟراءات اﻟﻌﻣﻝ واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻌززة ﻟﻬﺎ.
 اﻟﺗدﻗﻳق ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (٣ﻟﺳﻧﺔ  ١٩٩٤وﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ،
واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﺷؤون اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رﻗم ) (١ﻟﺳﻧﺔ  ١٩٩٥اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﻣﺎ ،وﺑﻣﺎ ﻳﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ
رﻗم ) (٣ﻟﺳﻧﺔ  ٢٠١١وﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ ،واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟﺑﻪ.
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 اﻟﺗدﻗﻳق اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟﻘﻳود واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ واﻟﻛﺷوﻓﺎت
ﺳواء ﻛﺎﻧت ورﻗﻳﺔ أو ﻣﺣوﺳﺑﺔ.
 ﻓﺣص ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳر اﻟوﺣدات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟوﻻت اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ واﻟﺗﻔﺗﻳش
اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ.
 ﺗطﺑﻳق ﻣﻌﻳﺎر اﻟﺗوﺛﻳق وأدﻟﺔ اﻻﺛﺑﺎت واﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑﻝ و ازرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﻟواﺋﺢ اﻟﺗدﻗﻳق( ﻓﻲ ﺗوﺛﻳق
اﻻﻧﺟﺎزات اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ.
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻋداد ﻣﺳودة اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺷﻬري وﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻋن أﻋﻣﺎﻝ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻻﻧﺟﺎزات
واﻟﻣﻼﺣظﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺻوب اﻟﻰ اﻟرﺋﻳس اﻟﻣﺑﺎﺷر.
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻋداد ﻣﺳودة دﻟﻳﻝ اﺟراءات اﻟﺗدﻗﻳق اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ رﺋﻳس اﻟﻘﺳم وﺑﺎﻻﺳﺗرﺷﺎد اﻟﻲ اﻷدﻟﺔ
اﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ و ازرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص.
 ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻳﻘدم ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗرﺷﻳد اﻟﻧﻔﻘﺎت وﺳﺑﻝ ﺗﻌزﻳز
اﻻﻳرادات وﻛﻔﺎءة ﺗﺣﺻﻳﻠﻬﺎ.
 اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﺣﺻﻳﻝ إﻳرادات وﺣﻘوق اﻟداﺋرة ﻓﻲ ﻣواﻋﻳدﻫﺎ وﻳﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ اﺣﺗﺳﺎﺑﻬﺎ وﺗوﺛﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻼت
ﺣﺳب اﻷﺻوﻝ واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ.
 اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧدام ٕوادارة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟداﺋرة.
 اﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺟرد اﻟدوري واﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﺻﻧﺎدﻳق واﻟﺳﻠف وﺗدﻗﻳق اﻟوﺻوﻻت ودﻓﺎﺗر اﻟﺷﻳﻛﺎت.
 ﺗدﻗﻳق ﻋﻠﻰ ﺳﺟﻼت اﻟﻠوازم وﻋﻠﻰ ﻣوﺟودات اﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت ﻣن ﺧﻼﻝ إﺟراء ﺟرد دوري واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣطﺎﺑﻘﺔ
ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺳﺟﻼت اﻟﻣوﺟودات ﻣﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ.
 اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓﻳر وﺗﻘدﻳم اﻟﻛﻔﺎﻻت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن اﻟﻣوظﻔﻳن ﺣﺳب اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻧﺎﻓذة.
 ﺗدﻗﻳق اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت وﺻﺣﺔ اﻟﺗواﻗﻳﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻻﺟراءات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ﺷﻬرﻳﺎً.
 اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺧطﺔ واﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي اﻟﺧﺎص ﺑوﺣدة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر.
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻳﺿﺎﺣﺎت اﻟواردة ﻣن دﻳوان اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،وﺗطﺑﻳق اﻟﺑﻼﻏﺎت واﻟﺗﻌﺎﻣﻳم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
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) (٣-٦ﻗﺳم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ:
ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﻬﺎم:
 اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﺣﻘﻳق اﻟداﺋرة ﻷﻫداﻓﻬﺎ وﻣن اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻧﻲ.
 ﺗدﻗﻳق اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت واﻟﻘ اررات واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطﺑﻳﻌﺔ ﻋﻣﻝ اﻟداﺋرة وﻳﺗﺄﻛد ﻣن اﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ
اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻧﺎﻓذة واﻷدﻟﺔ واﻻﺟراءات اﻟﻣﻌﺗﻣدة.
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗدﻗﻳق ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻧﺳﻳﺑﺎت /ﺗوﺻﻳﺎت اﻟﻠﺟﺎن اﻟداﺧﻠﻳﺔ ،وأي ﻗ اررات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻫداف واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠداﺋرة
ذات اﻷﺛر اﻟﻔﻧﻲ.
 اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر وﺗطﺑﻳق اﻻﺟراءات واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ ﺣﺳب طﺑﻳﻌﺔ ﻋﻣﻝ اﻟداﺋرة.
 اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣوارد واﻷﺻوﻝ واﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ وﺻﻳﺎﻧﺗﻬﺎ وﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻝ ﻛذﻟك ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣوظﻔﻳن وﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻌﻬﺎ.
 اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﺟراءات ﺳﻳر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﻘ اررات ذات اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻧﺎﻓذة
واﻷدﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ،ﺑﻣﺎ ﻳﺿﻣن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم واﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻋداد ﻣﺳودة اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺷﻬري وﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻋن أﻋﻣﺎﻝ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ
واﻻﻧﺟﺎزات واﻟﻣﻼﺣظﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺻوب اﻟﻲ اﻟرﺋﻳس اﻟﻣﺑﺎﺷر.
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻋداد ﻣﺳودة دﻟﻳﻝ اﺟراءات اﻟﺗدﻗﻳق اﻟداﺧﻠﻲ.
 ﺗدﻗﻳق ﻣدﺧﻼت وﻣﺧرﺟﺎت وﻋﻣﻠﻳﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣوﺳﺑﺔ ،واﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻋﺗﻣﺎد ﺗﻠك اﻻﻧظﻣﺔ ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ
اﻟﻣﺧﺗص.
 ﺗدﻗﻳق ﻣدي ﺗﻠﺑﻳﺔ أﻧظﻣﺔ أﻣن وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟداﺋرة اﻟﻔﻧﻳﺔ وﻳﺗﺄﻛد
ﻣن وﺟود أﻧظﻣﺔ وﺑرﻣﺟﻳﺎت وﺧطط ﻟﻣواﺟﻬﺔ أي ﺣﺎﻻت طﺎرﺋﺔ ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣرﺟﻌﻳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ
اﻟرﺳﻣﻳﺔ ،ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ أﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳواء اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ أو اﻟورﻗﻳﺔ.
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺻﺣﺔ وأﺻوﻟﻳﺔ اﻟﺳﺟﻼت واﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ذات اﻷﺛر اﻟﻔﻧﻲ.
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻟﺟﺎن اﻟﺗدﻗﻳق واﻟﺗﺣﻘﻳق واﻟﺗظﻠم ﺑﻣﺎ ﻳﺿﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘ اررات اﻹدارﻳﺔ واﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت
اﻟﻧﺎﻓذة واﻷدﻟﺔ واﻹﺟراءات اﻟﻣﻌﺗﻣدة.
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) :(٧وﺣدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻋﻼم:
ﻣوﺟز اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﻳﺳﻲ )اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت(:
اﻟوﺣدة ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﺗروﻳﺞ واﻟﺗﻌرﻳف ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟداﺋرة واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﻊ ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧدﻣﺔ واﻟﻣﻬﺗﻣﻳن ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ،واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺧطﺔ اﺗﺻﺎﻝ وﺗواﺻﻝ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﻳن اﻟداﺋرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ،
وﻳﺗﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﺷﻌﺑﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﺟﻣﻬور.
اﻟﻣﻬﺎم اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ:
 -١اﺑراز ﻫوﻳﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ واﻟﺗروﻳﺞ ﻟدورﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻟذاﻛرة اﻟوطﻧﻳﺔ.
 -٢اﻋداد وﺗﻧﻔﻳذ ﺧطﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ واﻟﺗواﺻﻝ اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺿﻣن ﺗﺣﻘﻳق اﻟداﺋرة ﻷﻫداﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ
اﻷﻣﺛﻝ.
 -٣ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟداﺋرة.
ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﻬﺎم:
 اﺻدار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻹﻧﺟﺎزات اﻟداﺋرة
 اﻟﺗروﻳﺞ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠداﺋرة ﻣن ﺧﻼﻝ وﺳﺎﺋﻝ اﻻﻋﻼم اﻟﻣرﺋﻳﺔ واﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ واﻟﻣﻘروءة وﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﻬﺎ اﻟداﺋرة )ﻣؤﺗﻣرات ،ﻧدوات ،ورش ﻋﻣﻝ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ،اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت( وﺗﻘدﻳم
اﻟدﻋم اﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ ﻟﻬﺎ
 ﺗزوﻳد اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﺎﻷﺧﺑﺎر واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟداﺋرة وﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ
 اﻻﺷراف ﻋﻠﻰ اﻋداد اﻟﻛﺗﻳﺑﺎت واﻟﻧﺷرات واﻟﻣﻧﺷورات واﻟﺻور اﻟﻔوﺗوﻏراﻓﻳﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺷﺎطﺎت
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟﻣواطﻧﻳن وﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻣدﻳرﻳﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻟﻠرد
 اﻟﺗواﺻﻝ وﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺧﺎرﺟﻳﺔ واﻟﺗﻌرﻳف ﺑﻧﺷﺎطﺎت اﻟداﺋرة واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺳب ﺗﺄﻳﻳد اﻟﺟﻣﻬور ورﺿﺎﻫم
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻧﺳﻳق اﺟراءات اﻟﺳﻔر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣرات وورش اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻧﺳﻳق اﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﺿﻳوف اﻟداﺋرة اﻟرﺳﻣﻳﻳن ﻣن ﺧﺎرج اﻷردن
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 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻧﺳﻳق اﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘﺑﺎﻝ زوار اﻟداﺋرة ﻣن طﻼب ﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣدارس وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻣﺣﻠﻲ
 اﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧدﻣﺔ واﻟﻣراﺟﻌﻳن وﺗوﺟﻳﻬﻬم واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
 ﺗوﻋﻳﺔ اﻟﻣراﺟﻌﻳن ﺑﺈﺟراءات اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﺛﻳﻘﻬﺎ
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) :(٨وﺣدة اﻟﺗطوﻳر واﻟﺗدرﻳب واﻟﺟودة:
ﻣوﺟز اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﻳﺳﻲ )اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت(:
اﻟوﺣدة ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إﻋداد وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎت ٕواﺟراءات ﻋﻣﻝ اﻟداﺋرة ،وﺗطوﻳر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ،وﺗوﻓﻳر
اﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺧطﻳط اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺧطط واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن اﻟﺧطﺔ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ،وﺗﻘوم
ﺑﺗﺧطﻳط وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﻳذ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوظﻔﻳن وأﺻﺣﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻳﻪ اﻟدﻟﻳﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ
واﻻﺟراﺋﻲ ﻟﻠوﺣدات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺗطوﻳر اﻻداء اﻟﻣؤﺳﺳﻲ
اﻟﻣﻬﺎم اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ:
 -١رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ أداء اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.
 -٢ﺗطوﻳر وﺗﺣدﻳث اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻟﺧطط اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ وﺧطط اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوﺣدات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ.
 -٣ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻳﻳم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧطط واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ.

ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﻬﺎم:
 اﻋداد وﺗطوﻳر اﻟﺧطﺔ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠداﺋرة ﺑﻣﺎ ﻳﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻷﻫداف واﻷوﻟوﻳﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت
اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ واﻟوﺣدات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟداﺋرة
 اﻋداد اﻟﺧطط اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ وﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻫداف وأﻧﺷطﺔ وﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟداﺋرة ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ
اﻟوﺣدات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟداﺋرة
 اﻋداد وﺗطوﻳر اﻟﺧطط اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﺗﺧطﻳط اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻣﺛﻝ ﺧطﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ،ﺧطﺔ إدارة
اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﻳر اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺧطط ﺑﺷﻛﻝ دوري واﺻدار اﻟﺗﻘﺎرﻳر ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
 وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻳر وآﻟﻳﺎت وﻣؤﺷرات اﻷداء اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻗﻳﺎس أداء اﻟداﺋرة
 اﻟﻌﻣﻝ ﻛﻣﻣﺛﻝ ﻟﻠداﺋرة وﺿﺎﺑط ارﺗﺑﺎط ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺗﻘدﻳم ﺳﻳر اﻟﻌﻣﻝ
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 ﺗطوﻳر اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ واﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠداﺋرة ﺑﺷﻛﻝ دوري وﺗﺣدﻳد ﻧﻘﺎط وﻣواطن اﻟﺿﻌف واﻟﺧﻠﻝ واﻗﺗراح
ﻓرص اﻟﺗﺣﺳﻳن وﻓق اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻧﺎظﻣﺔ واﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ إدارة ﺗطوﻳر اﻻداء اﻟﻣؤﺳﺳﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت /رﺋﺎﺳﺔ
اﻟوزراء ﻹﺟراء اﻟﺗﻌدﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻳﻛﻝ ﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗﺿت اﻟﺣﺎﺟﺔ
 ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﺣدﻳث وﺻف اﻟﻣﻬﺎم اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ
 دﻋم اﻻﺑداع وﺗﺑﻧﻲ ﻣﺑﺎدرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻲ اﻻﺑداع واﻟﺗﻣﻳز
 ﻣﺄﺳﺳﺔ وﺗﻧﺳﻳق ﻋﻣﻝ اﻟﺟواﺋز واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﻳر وﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ واﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟوﺣدات اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟداﺋرة واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺟواﺋز
 ﺗﻧﺳﻳق اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻷﻧظﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ وأﻧظﻣﺔ اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ واﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻠزﻣﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ
اﻟﺟﻬﺎت اﻟراﻋﻳﺔ او اﻟﻣﻧﻔذة
 ﺗﺻﻣﻳم وﺗطوﻳر وﺗوﺛﻳق اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت واﻹﺟراءات واﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟوﺣدات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ
 إﻋﺎدة ﻫﻧدﺳﺔ اﻹﺟراءات واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت وﺗﺑﺳﻳطﻬﺎ وأﺗﻣﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟوﺣدات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ
 اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗطوﻳر ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﺗﻠﻘﻳﻬﺎ وﻗﻳﺎس رﺿﺎ ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧدﻣﺔ
 إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎء وﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧدﻣﺔ
 ﺗوﺛﻳق وﺣﻔظ وﺗﺣدﻳث إﺟراءات اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟداﺋرة
 اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﻳم وﺗﺧطﻳط إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟداﺋرة ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺑﻌد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﺑﻌد اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ واﻟﺑﻌد
اﻟﺗﺛﻘﻳﻔﻲ
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) :(٩ﻣﻛﺗب ﺣق اﻟﻣؤﻟف:
ﻣوﺟز اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﻳﺳﻲ )اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت(:
ﻳﻘوم اﻟﻣﻛﺗب ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣق اﻟﻣؤﻟف ﻣﻣﺎ ﻳﻌود ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎج اﻟﻣﺑدﻋﻳن اﻷردﻧﻳﻳن
وﺣﻣﺎﻳﺔ وﺗﺷﺟﻳﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،وذﻟك ﻋن طرﻳق إﺟراء ﺟوﻻت ﺗﻔﺗﻳﺷﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ وﺿﺑط اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
ٕواﺟراء ﺧﺑرة ﻓﻧﻳﺔ ٕواﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺣﺳب اﻷﺻوﻝ
اﻟﻣﻬﺎم اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ:
 -١إﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣق اﻟﻣؤﻟف واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻧﺗﺎج اﻟﻔﻛري ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ) (٣٦ﻣن ﻗﺎﻧون
ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣق اﻟﻣؤﻟف واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺟﺎورة رﻗم ) (٢٢ﻟﺳﻧﺔ  ١٩٩٢وﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ.

ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﻬﺎم:
 ﺗﻧﻔﻳذ اﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣق اﻟﻣؤﻟف واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺟﺎورة رﻗم ) (٢٢ﻟﺳﻧﺔ  ١٩٩٢وﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ
 اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺟوﻻت ﺗﻔﺗﻳﺷﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﻳﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﻳﺔ
 أداء اﻟﺷﻬﺎدات اﻣﺎم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﻳﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﻳﺔ
 اﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺿﺑط اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت
 ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺷﻛﺎوى ﻣن اﺻﺣﺎب اﻟﺣﻘوق وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻌﺗﻣدة واﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻔﺳﺎراﺗﻬم
 اﻟﻘﺎء ﻣﺣﺎﺿرات ﻟﻠﺗوﻋﻳﺔ ﺑدور ﻣﻛﺗب ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣق اﻟﻣؤﻟف ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣؤﻟف
 إﺳداء اﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد ﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧدﻣﺔ وﺗﻘدﻳم اﻟﺧﺑرات اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺣق اﻟﻣؤﻟف
 اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻻﻣﻧﻳﺔ واﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ
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ﻣﻠﺣق

ﻧظﺎم رﻗم ) (٥ﻟﺳﻧﺔ ١٩٩٤
ﻧظﺎم ﻣﻌدﻝ ﻟﻧظﺎم داﺋرة اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ رﻗم ) (٥٩ﻟﺳﻧﺔ ١٩٩٦
ﻧظﺎم ﻣﻌدﻝ ﻟﻧظﺎم داﺋرة اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ رﻗم ) (٤١ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٥
ﻧظﺎم ﻣﻌدﻝ ﻟﻧظﺎم داﺋرة اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ رﻗم ) (١٣٥ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٨
ﻧظﺎم ﻣﻌدﻝ ﻟﻧظﺎم داﺋرة اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ رﻗم ) (١١٠ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٩
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المادة )(١
يسمى ھذا النظام " نظام معدل لنظام دائرة المكتبة الوطنية لسنة ٢٠١٥م" األصلي ويقرأ مع النظام
رقم ) (٥لسنة  ١٩٩٤المشار اليه بالنظام األصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما ً واحداً ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة )(٢
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ھذا النظام المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك -:
الوزارة

:

وزارة الثقافة.

الوزير

:

وزير الثقافة.

الدائرة

:

دائرة المكتبة الوطنية.

المدير العام :
الوثيقة

المدير العام للدائرة.

 :أي كتاب أو ورقة مكتوبة أو تقرير أو ملف أو صورة فوتوغرافية أو
فوتوستاتية أو شريط سينمائي أو ميكروفيلم أو ميكروفيش أو تسجيل
صوتي أو مرئي أو رسم أو خريطة أو أي مادة تشمل نشاط أو فعالية
لھا عالقة بغايات الدائرة على أن تكون قد :
أ -وضعت أثناء عمل من أعمال الدولة ،أو أحد أجھزتھا ،أو وردت
ألي ديوان من دواوين الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة ،أو
أدخلت ضمن إجراءاته أو احتفظ بھا من أجل محتوياتھا.
ب -وضحت عمالً من أعمال أي دائرة رسمية أو مؤسسة عامة.
ج -سجلت ضمن محتويات الدائرة ،أو قررت الدائرة أنھا ذات طابع
وطني ،أو أنھا تتوافر فيھا أحد الشروط المذكورة في الفقرتين )أ(
و)ب( المشار إليھما أعاله.

المادة )(٣
اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام ھذا النظام تصبح الدائرة الخلف القانوني والواقعي لدائرة المكتبات
والوثائق الوطنية وتؤول إلى الدائرة جميع موجوداتھا وحقوقھا كما تتحمل االلتزامات المترتبة عليھا.
المادة )(٤
ترتبط الدائرة بالوزير ،وتتولى تنفيذ المھام التي تقع ضمن اختصاصھا في نطاق السياسة العامة
للثقافة في المملكة ،وتقوم في سبيل تحقيق ذلك بما يلي- :
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أ -اقتناء النتاج الفكري الوطني الذي يصدر في المملكة أو خارجھا وتنظيمه والتعريف به.
ب -جمع وحفظ الكتب والمخطوطات والمطبوعات الدورية والمصورات والتسجيالت واألفالم
المصورة وغيرھا مما له عالقة بالتراث الوطني بخاصة ،وبالوطن العربي بعامة ،وما يتصل
بالحضارة العربية اإلسالمية والتراث اإلنساني.
ج -جمع الوثائق الموجودة لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة ،والوثائق المتعلقة
بالمملكة ،والوثائق الشخصية وحفظھا وتنظيمھا ونشرھا وفق أحكام ھذا النظام.
د -القيام بمھام وأعمال اإليداع وفقا ً ألحكام قانون حماية حق المؤلف ونظام إيداع المصنفات
المعمول بھما.
ھـ -إصدار الببليوغرافيا الوطنية ،وتنظيم الفھرس الموحد.
و -نشر الفھارس واألدلة والببليوغرافيات المتخصصة والموضوعية وتسھيل استعمالھا واإلفادة
منھا.
ز -األشراف على المكتبات العامة والتنسيق فيما بينھا ،ووضع المعايير المكتبية بما يساعد على
تحسين مستوى المكتبات في المملكة وتطوير الخدمات المكتبية والتخطيط إلنشاء مكتبات
جديدة.
ح -تقديم الخدمات المكتبية والمعلوماتية للباحثين والدارسين المستفيدين من مقتنيات الدائرة.
ط -تقديم خدمات التصوير واإلعارة المتبادلة على المستوى الوطني والقيام بھا علـى المستويين
العربي والدولي.
ي -تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية والدراسية المتعلقة بالمكتبات والتوثيق ،وإقامة
معارض الكتب والوثائق والمشاركة فيھا سواء داخل المملكة أو خارجھا.
ك -تنظيم برامج اإلھداء والتبادل وتوزيع المكررات داخل المملكة ،وإبرام وتنفيـــذ اتفاقيات اإلھداء
والتبادل مع المكتبات والمؤسسات العربية والدولية.
ل -إقامة عالقات تعاون مع المكتبات الوطنية ومراكز الوثائق والتوثيق في الدول العربية
واإلسالمية واألجنبية والمنظمات المتخصصة في مجال المكتبات والوثائق والتوثيق.

المادة )(٥
للدائرة أن تحصل على نسخة أو صورة من الكتب والمخطوطات النادرة الموجودة في المكتبات العامة
والجامعية ومراكز الوثائق والتوثيق بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام.
المادة )(٦
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يحدد الوزير الوثائق ذات الطابع الخاص التي ال يجــوز االطالع عليھا أو نشرھا إال بعد انقضاء المدة
التي يقررھا.
المادة )(٧
تحقيقا ً للغايات المنصوص عليھا في الفقرة )ج( من المادة ) (٤من ھذا النظام ،على الوزارات والدوائر
والمؤسسات الرسمية والعامة أن تقوم بما يلي -:
أ -تزويد الدائرة بالوثائق التي تطلبھا.
ب -تبليغ الدائرة عن رغبتھا بإتالف وثائقھا ،وأن ال يتم اإلتالف إال باشتراك مندوبين
معتمدين عن الدائرة الذين يحق لھم استخراج أي وثيقة لحفظھا في الدائرة وتوثيقھا
لديھا.
المادة )( ٨
أ -يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على أن يقترن القرار
باإلرادة الملكية السامية.
ب -يكون المدير العام مسؤوالً أمام الوزير عن تنفيذ سياسة الدائرة ومھامھا وإدارة شؤونھا وفقا ً
للقوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بھا.
ج -يتكون الھيكل التنظيمي للدائرة من -:
 -١المدير العام.
 -٢المديريات
أ‐

التالية:

مديرية الشؤون اإلدارية والمالية

ب‐ مديرية الوثائق والتوثيق
ت‐ مديرية الخدمات المكتبية وااليداع
ث‐ مديرية تكنولوجيا المعلومات
 -٣الوحدات التالية:
أ‐

وحدة الرقابة الداخلية

ب‐ وحدة العالقات العامة واالعالم
ت‐ وحدة التدريب والتطوير والجودة
 - ٤المكتبين التاليين:
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أ -مكتب حماية حق المؤلف
ب -مكتب المدير العام

د -١ -ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالوزير
 -٢مع مراعاة أحكام البند ) (١من ھذه الفقرة ،ترتبط بالمدير العام المديريات والوحدات والمكاتب
المنصوص عليھا في الفقرة )ج( من ھذه المادة
ھـ -للوزير بناء على تنسيب المدير العام انشاء فروع للمكتبة الوطنية في المحافظات.
المادة )(٩
يحظر على العاملين في الدائرة تحت طائلة المسؤولية التأديبية والقانونية نقل أو نسخ أو تسليم أو
إذاعة مضمون أي من موجودات الدائرة من الكتب والوثائق إال وفق التعليمات التي تنظم عملية
االطالع عليھا واالستفادة منھا.
المادة )(١٠
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام ھذا النظام بما في ذلك ما
يلي -:
أ -تحديد المھام واألعمال الخاصة بالمديريات واألقسام والوحدات اإلدارية في الدائرة.
ب -كيفية اإلفادة من خدمات الدائرة.
المادة )(١١
يلغى أي نص في أي نظام آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام ھذا النظام.
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عنوان االتصال والتواصل
دائرة المكتبة الوطنية
عمان – عرجان – شارع ھارون الرشيد  -مقابل وزارة الداخلية
ھاتف٥٦٦٢٨٤٥
فاكس٥٦٦٢٨٦٧
صندوق بريد٦٠٧٠
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الموقع االلكتروني www.nl.gov.jo
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 ٨صباحا –  ٣مساءا

42

وحدة التطوير والتدريب والجودة

