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  النظام الداخلي لوزارة الثقافة
  الباب األول
  تعاریــــف

ـیر اآل  - 1المادة  ةیقصد بالتعاب وار تی ى ال ذا النظام المعن د بجانب كل في معرض تطبیق ھ
  :منھا
ـالقان م /  ونــــــــ انون رق اریخ 50: الق انون م 6/12/2004/ الصادر بت المتضمن الق

  األساسي للعاملین في الدولة .
  : ھو النظام الداخلي للوزارة الصادر بھذا القرار . النظام الداخلي

  : وزارة الثقافـــة .  الــــــــوزارة
ل التنظیمي و : الھیك وزارة ظیمي الرسمي الشكل التنھ ذيلل ى  ال یوضح توضع البن

تویات  ع المس ة م ات الوظیفی اط العالق ة ارتب ة وكیفی ة الفرعی التنظیمی
     العلیا والدنیا واألفقیة بما یخدم تنفیذ المھام المحددة للوزارة.

  : ویمثل توزع وظائف المالك العددي على أجھزة الھیكل التنظیمي . الھیكل اإلداري
ادة   ـــــةالوظیفــــ ام الم وزارة، وفق أحك م وردت تسمیتھ في مالك ال : كل عمل دائ

  / من القانون . 3/
  : وزیر الثقافــــة . الوزیـــــــــــر

   0: أحد معاوني وزیر الثقافة المختص معاون الوزیــر
   0: ھو المجلس المشكل بقرار من وزیر الثقافة المجلس االستشاري

ابي : ھو  التنظیم النقابي انون التنظیم النق ام  ق اً ألحك وزارة وفق التنظیم الُمشكل في ال
  م وتعدیالتھ النافذة .1968/ لعام 84رقم /
ائف یف الوظ دأ توص ة تب ى التوصیف كعملی ة عل راءات المترتب ة اإلج ي مجموع : ھ

ى  عن الوظیفةبجمع المعلومات  ا إل وتنتھي بعد تحلیلھا وإعادة تركیبھ
  ) یعرف الوظیفة . يوصف تحلیلنتیجة تتمثل في بیان (

ة وبھا : ھي النتیجة التي تنتھي إلیھاةـــــوصف الوظیف دم  ،عملیة توصیف الوظیف وتق
ویم  )بطاقة وصف(على شكل بیان  رز عوامل التق ة فیب یعرف الوظیف

ي أدا ة ف ة الخاص ر الطبیع ا، ویظھ ي تكوینھ ة ف ا ء الداخل واجباتھ
ى الم د األدن دد الح ؤولیاتھا، ویح درات ومس ؤھالت والق ول للم قب

    0الوظیفیة الالزمة لشغلھا
ة دة التنظیمی ن  الوح ون م ب، وتتك عبة أو مكت م أو ش رة أو قس ة أو دائ ل مدیری : ك

ة أو  ةمجموع ة أو المتكامل ائف المتجانس ل أو الوظ ز العم ن مراك م
  المترابطة.

حوظة في المالك : كل من یعین بصورة دائمة في إحدى الوظائف المل ـلـــــــــالعامــ
  العددي للوزارة .

:  العامل الذي تقضي الحاجة إلى استخدامھ خالل موسم محدد من  الموسمي العامل 
  السنة فقط.



ا وفق  العامل المــؤقت ة بطبیعتھ ال مؤقت : ھو العامل الذي یجري استخدامھ على أعم
  / من القانون.146أحكام المادة /

  /من القانون.147ري التعاقد معھ وفق أحكام المادة/ : العامل الذي یجالعامل المتعاقـد
  

  الباب الثاني
  وزارةــأھداف ال
  

  : اآلتیةتحقیق األھداف على الوزارة  عملت -آ :  2المادة 
ري  -1              راث األث ة الت ة, وحمای اریة والثقافی ة الحض ى الھوی اظ عل الحف

  والتاریخي(المادي والالمادي). 
  نشر الثّقافة محلیاً وعربیاً وعالمیاً والتفاعل مع الثقافات العالمیة . -2             
  رعایة العملیة اإلبداعیة وتنمیتھا وتوسیع آفاقھا . -3             
  وحمایة الناتج الثقافي . ،رعایة المثقف -4             
ر -5              ة تطویر التشریعات واألنظمة والقوانین بما یتوافق مع ال ؤى واألھداف العام

  للوزارة .
ا -6              تفادة منھ فافیة وسھولة الوصول للمعلومات لتكون متاحة لالس اعتماد مبدأ الش

   0في إطار أھداف الوزارة وخطة عملھا وخدمة المواطنین 
ة(في  -7              وم االزدواجی اء مفھ ل، وإلغ ة الموحدة لسیر العم تحقیق التكاملیة، والرؤی

بة األداء  ع نس د، ورف ت والجھ ي الوق در ف یص الھ ام)، و تقل راءات والمھ اإلج
   0الوظیفي 

اد  -8              ة، واعتم تحقیق التكامل مع البنیة المعلوماتیة، ونظام األتمتة الشاملة في الدول
دائمین في التخطیط  مبدأ المعلومات الراجعة، من أجل تحقیق المرونة والتجدید ال

   0قرار واتخاذ ال
ي  -9              ة ف ى اإلداری ع البن ام، لجمی یف المھ ألداء وتوص حة ل اییر واض اد مع اعتم

    0مختلف المستویات 
داف، -10             ق األھ یط وف دأ التخط اد مب رارات، واعتم ة الق ن مركزی ف م التخفی

ل  توى تأھی اء بمس املینواالرتق ي  الع دریبھالف اءاموزارة وت تقطاب الكف ت ، واس
   0وتطویرھا وتدریبھا 

  بالمھام التالیة:  تحقیقاً لألھداف المبینة في الفقرة /أ/ السابقة، تقوم الوزارة  -ب       
ر  -1     ة، ونش ارة العربی ف بالحض اھیر، والتعری ین الجم ة ب ة والثقاف یم المعرف تعم

   0ى الحضارات العالمیة الكبر تتفاعل معلكي  اإلمكاناتكل   رسالتھا، وتوفیر 
ادھم ت -2        یھم وإرش وجیھ أفراد الشعب توجیھاً قومیاً صحیحاً، والعمل على تنمیة وع

عورھم  م المعنویة،وش وي روحھ اعي، ویق تواھم االجتم ع مس ا یرف ى م إل
ة  ي خدم ود ف اعفة الجھ حیة ومض اون والتض ى التع زھم عل ؤولیة، ویحف بالمس

   0الوطن واإلنسانیة 



الثقافة الشعبیة، وتنویع أسالیبھا وتوسیع نطاقھا، وإغنائھا بالمبتكرات تیسیر سبل  -3           
   0الحدیثة وإفادة أكبر عدد ممكن منھا 

ار  -4  االتصال بالمؤسسات الثقافیة والفنیة الخارجیة واإلفادة من نشاطھا، ودعوة كب
ن  ة السوریة وإلفي رجال الثقافة والفكر والف ة العربی ارة الجمھوری الم لزی اء الع ق

   0المختلفة المحاضرات واألحادیث في مدنھا
ة -5            ودة مع الحكومات األجنبی ة المعق ة تنفیذ بنود المعاھدات الثقافی ك والعربی ، وذل

   0ضمن اختصاص الوزارة 
ؤتمرات،  -6            د الم ة، وعق ة والفنی الت الثقافی ات والحف ارض والمھرجان ة المع إقام

ة  ،ووضع الجوائزوتنظیم المسابقات،  ة المختلف ات الثقافی وتشجیع تأسیس الجمعی
   0، ومساعدتھا على القیام بمھامھا فعالیاتھاوتتبع 

ة -7    ة العربی وم اللغ وم واآلداب والبحث في عل  ،إحیاء التراث العربي القدیم في العل
   0والحرص على سالمتھا وجعلھا تتسع للعلوم والفنون والمخترعات الحدیثة 

ع  -8    وریة، وجم ة الس ة العربی اریخي للجمھوری ري والت راث األث اف الت اكتش
   0 المستقبلعناصره، وصیانتھا وحفظھا سلیمة إلى أجیال 

یم  -9    ى تنظ اعدة عل عبیة، والمس ة والش ة والفنی ة والتاریخی احف األثری داث المت إح
   0امة وزارات الدولة، وإداراتھا ومؤسساتھا العلالمتاحف األخرى التابعة 

ة، وبعث نشاطھا،  -10   ا تقتضیھ مصلحة الدول ا لم ون واآلداب وتوجیھھ تشجیع الفن
تقبلھا أمین مس اء  ،وت ا، وإحی ة لمحترفیھ ل والرفاھی اة والعم باب الحی وفیر أس وت

   0وجمع المعلومات عنھا  ،تطویرھاووتنمیتھا  ،اآلداب والفنون الشعبیة
  
  

  الثالثالباب 
  ارةقیادة وإدارة الـــــوز

   الفصل األول
  

  مبادئ اإلدارة في الـــوزارة
ي أحدثت  -  3المادة  ق األھداف الت ھ وتحقی تعمل اإلدارة في الوزارة على قیادة العمل وإدارت

  : من أجلھا وفق المبادئ التالیة
  تحقیق مبدأ القدوة بأن یكون الرئیس قدوة لمرؤوسیھ . -1           
زام والتنسیق والتفاعل اإلیجابي تنمیة روح التعا -2            ادرة واالنضباط وااللت ون والمب

  مع العمل .
تنمیة العالقات الدیمقراطیة وزیادة فعالیة ومشاركة العاملین في اإلدارة، والسعي  -3           

  لتحقیق أھداف الوزارة .
  االھتمام بالجانب اإلنساني في العمل . -4           
  عالقات المساواة والعدالة وتحقیق تكافؤ الفرص بین جمیع العاملین .سیادة  -5           



ؤھالتھم  -6            اءاتھم وم اتھم وكف ع اختصاص ب م ائف تتناس ي وظ املین ف ع الع وض
  وخبراتھم وتجاربھم.

ث  -7            ل ح ن أج أداة م جیعیة ك آت التش ة والمكاف ة والمعنوی وافز المادی تخدام الح اس
  فیزھم لبذل المزید من الجھد والعطاء واإلبداع.العاملین وتح

ذه،  -8            اعتماد أسلوب التخطیط العلمي والبرمجة واستنباط األولویات في العمل وتنفی
  وتقییمھ وتطویره . 

ة مع  -9           ات طیب ة وتنظیم وتنسیق عالق ة والمعنوی السھر على مصالح الوزارة المادی
ات الوص ع والجھ ل المجتم ة لعم ات المكمل رى والجھ ة األخ ات العام ائیة والجھ

  الوزارة ومع المنظمات الشعبیة وأجھزة اإلعالم .
ك دون  -10           اب وذل واب والعق دأ الث ق مب بة وتطبی ذ والمحاس ة التنفی ة ومراقب المتابع

  تمییز في المعاملة .
 

  
  

  الفصل الثاني
   قیادة الـــــوزارة   

  
  یادة وإدارة الوزارة بموجب القوانین واألنظمة النافذة كل في اختصاصھ .یتولى ق :4المادة 

   الـوزیـــر . - 1           
  الوزیــر.  ومعاون -2           

  مدیرو المدیریات المركزیة . -3           
  مدیرو مدیریات الثقافة في المحافظات . -4           
   : یرفي صالحیات ومسؤولیات الوز  أوالً:  

ع  -أ       ع بأوس ا، ویتمت ة بھ ا، والمرتبط ة لھ ات التابع وزارة، والجھ وزیر ال ھ ال یوج
ال،  ع األعم ا، وجمی املین فیھ الصالحیات في إدارتھا واإلشراف على سائر الع

  .ومراقبة تنفیذھا، وفق أحكام القوانین واألنظمة النافذة
الحیاتل -ب            ھ وص بعض مھام د ب وزیر أن یعھ ھ ول ى معاونی افظین ھ إل  المح

امین وو دیرین الع ا ال االم ات، وبم ة والمحافظ ي اإلدارة المركزی دیرین ف لم
   0یتعارض واألحكام الواردة في القانون 

  : ثانیاً: في صالحیات ومسؤولیات معاوني الوزیر 
  یآزر الوزیر في أداء مھامھ:               

ین في المالك  معاون أو أكثر، على أن ال یزید عدد -أ المعاونین عن الحد المب
  العددي للوزارة.

وانین  -ب ب الق م بموج ة لھ الحیات الممنوح وزیر الص اونو ال ارس مع یم
ید  رار من الس ذي یصدر بق نھم ال ع العمل بی اً لتوزی ذة، وفق ة الناف واألنظم



ا  ھم بھ ي یفوض الحیات الت ون الص ا یمارس وزراء، كم س ال یس مجل رئ
  الوزیر بقرار منھ.

دیریات  -ج ى الم اتھ عل دود اختصاص ي ح وزیر ف اوني ال ن مع ل م رف ك یش
المرتبطة بھ وفقاً لتوزیع العمل المنوه عنھ في الفقرة السابقة، ویكون معاون 
الوزیر مسؤوالً وضمن حدود القوانین واألنظمة النافذة عن سیر العمل في 

امالت والتعلی ع المع ى جمی ر عل ا، ویؤش رف علیھ دیریات المش ات الم م
ا  وم بم ا یق وزیر، كم والبالغات والقرارات الصادرة عنھا قبل توقیعھا من ال

  یكلفھ بھ الوزیر من أعمال أخرى. 
ات           ات والبالغ امالت والتعلیم ى المع ة عل ورة نھائی ع بص ویوق

  والقرارات التي تدخل في اختصاصھ قانوناً أو التي یفوض بھا أصوالً. 
وزی -د  اون ال ھ ینوب عن مع انوني –ر في حال غیاب ى وجھ ق ھ  -عل من یكلف

ام  ائر مھ ف س وزیر المكل اون ال ارس مع ذلك، ویم ھ ب ن معاونی وزیر م ال
  وصالحیات المعاون الغائب.    

 ً   في اختصاصات المدیرین في اإلدارة المركزیة: -ثالثا
ھ، ویكون مسؤوالً -             عن حسن  یقوم كل مدیر في اإلدارة المركزیة بإدارة مدیریت

ھ،  سیر العمل فیھا، ویؤشر على جمیع المعامالت الداخلة ضمن اختصاص مدیریت
ى  اء عل وزیر بن ویوقع بصورة نھائیة على المعامالت التي یفوض بھا بقرار من ال

   0اقتراح معاون الوزیر المختص 
دیر  -             اب الم ال غی ي ح انوني-ف ھ ق ى وج ام  -عل دیر بمھ اون الم وم مع یق

ة یكلف وص دیر في المدیری اون م ر من مع دیر، وفي حال وجود أكث الحیات الم
أحدھم بذلك بقرار من الوزیر بناء على اقتراح معاون الوزیر المختص، وفي حال 

وزیر، أحد  عدم تسمیة معاون للمدیر رار من ال ة وبق یكلف بتسییر شؤون المدیری
  .  اون الوزیر المختصالعاملین من الفئة األولى فیھا، بناء على اقتراح مع

  في اختصاصات مدیري الثقافة في المحافظات: -رابعاً    
تمثیل الوزارة في المحافظة، واإلشراف على المراكز الثقافیة فیھا، وتقدیم  -1                   

  المقترحات الالزمة لتطویر العمل في مدیریتھ . 
الت المت -2                 ب والمراس داد الكت اإع ع علیھ ھ، والتوقی ة بمدیریت دود  علق ي ح ف

  صالحیاتھ.
د  -3                 ا، والتأك االطالع على برید مدیریتھ ومعالجتھ، وتدقیق الكتب الصادرة عنھ

  من المعلومات الواردة فیھا.   
را -4                  نحھم اإلجازات، و اقت ح متابعة دوام سائر العاملین في مدیریة الثقافة، وم

   0منحھم المكافآت والعقوبات، واقتراح تكلیفھم بالعمل اإلضافي 
  ممارسة الصالحیات التي یفوض بھا. -5               

             
         ً   في اختصاصات وصالحیات المجلس االستشاري: -خامسا



وزارة،                      ي ال ادة واإلدارة ف رارات القی ید ق م وترش ى دع دف إل ویر  یھ وتط
رى ة األخ ات العام وزارات والجھ ع ال اع، وم ل القط ي كام ا ف الیب عملھ  ،أس

ات  ي الجھ امین ف دیرین الع وزیر، والم اوني ال ن مع ألف م وزیر ویت ھ ال ویرأس
وزارة،  ة لل دیرین في اإلدارة المركزی وتحدد التابعة للوزارة، والمستشارین والم

     0ء مھامھ واختصاصاتھ بقرار من رئیس مجلس الوزرا
  



  
  الرابعالباب 

  الھیكل التنظیمي للوزارة
  یتألف الھیكل التنظیمي للوزارة:  :5المادة 

  مدیریة مكتب الوزیر .  -1 اإلدارة المركزیة: -أ    
  المكتب الصحفي. -2                         
  مكتب الشكاوى . -3                         

  مكتب معاوني الوزیر. -4       
   مكتب المستشارین. -5                         

  مدیریة الشؤون اإلداریة .  -6                         
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  الباب الخامس
  مھام واختصاصات اإلدارات في الوزارة

  الفصل األول
  مدیریة مكتب الوزیر

  :مدیریة مكتب الوزیرمھام  :6المادة
ھ                   الوزیر، وتنظیم مقابالت ة السر الخاصة ب ة بأمان ال المتعلق ع األعم ولى جمی تت

وزیر أو  ى ال ي تعرض عل ومواعیده، والقیام بتنسیق جمیع الدراسات والمعامالت الت
  التي یكلفھا بإعدادھا وترتبط مباشرة بالوزیر .

  التالیة : من الدوائرمدیریة مكتب الوزیر تتألف   :7المادة 
ات  -أ     ب العالق ة ومكت ب المتابع ان (مكت ا مكتب ة، ویتبعھ ات العام ة والعالق رة المتابع دائ

  العامة):
  ومھمتھ: * مكتب المتابعة: 
ة, والتعلیمات الصادرة عن  -1 متابعة تنفیذ التشریعات والبالغات واألوامر اإلداری

  الوزیر .
وزیر  -2 ائج متابعة تنفیذ مضامین الكتب والتوجیھات الصادرة عن ال وغ النت ى بل حت

 المحددة.
اریع  -3 ن مش ورة ع ظ ص ة, وحف ة واألجنبی ة العربی ات الثقافی ن االتفاقی ورة ع ظ ص حف

ي ال  دول الت ة, وال ات ثقافی القطر اتفاقی ا ب ي تربطھ دول الت االتفاقیات، ووضع جداول لل
 ترتبط معھ باتفاقیات .
  ومھمتھ: * مكتب العالقات العامة:

 اصة بالوزیر إلى الخارج .استكمال إجراءات السفر الخ -1
 إعداد كتب الشكر والمجاملة مع الوزارات والجھات العامة األخرى . -2



ا -3 ؤتمرات واالجتماع داد للم وزیر  تاإلع ھا ال ي یرأس میة الت ود الرس ان والوف واللج
  وتأمین جمیع مستلزماتھا اإلداریة ووثائقھا ومتابعة مقرراتھا.

  مكاتب: أربعة، ویتبعھا الوزیر أمانة سر دائرة -ب
  تھ:مھمو: مكتب برید الوزیر -1   ً

  مسك برید الوزیر الصادر والوارد وتھیئة الردود حولھ ومتابعة إرسالھ . -       
    مسك السجالت والدفاتر الموثقة ألعمال المكتب . -       
        إنجاز ومتابعة جمیع القضایا التي یكلف بھا من قبل الوزیر . -       
 ھیئة الدراسات والوثائق والبیانات التي یطلبھا الوزیر.ت -      
  تسییر وتنظیم برید الوزیر وتوثیق ذلك بالسجالت . -      
  اإلعداد للمؤتمرات واالجتماعات واللجان والوفود الرسمیة التي یرأسھا الوزیر . -      
  أي عمل یكلف بھ من قبل الوزیر. -      

  ھ:ومھمت: مكتب الوزیر  - 2ً   
  مسك جدول مواعید ومقابالت الوزیر وعرضھا علیھ كل یوم . -    
  تنظیم المقابالت مع الوزیر واستقبال المراجعین . -    
  تحویل الھواتف للوزیر . -    
 تأمین اتصال الوزیر ھاتفیاً بالجھة التي یطلبھا . -    
 جھات المعنیة .تلقي الدعوات الواردة للوزیر , وإبالغ دعوات الوزیر لل -    
  القیام بجمیع األعمال التي یكلفھ بھا الوزیر . -    
  المكتب الخاص:ومھمتھ: -3      

  نسخ وتصویر الوثائق والمراسالت والكتب السریة، والتي یكلفھ بھا الوزیر. -
ي ال تحفظ في المحفوظات  - وزیر، والت ة لل دفاتر والدراسات الموجھ حفظ الوثائق وال

  لزوم الرجوع الدائم لھا. بسبب سریتھا أو 
 0ما یكلفھ بھ الوزیر من مھام  -

  والتصویر : ومھمتھ : خمكتب النس – 4ً   
ویرھا  - خھا وتص ھ بنس ي یكلف الت, والت ائق والمراس ویر الوث خ وتص نس

  الوزیر أو معاون الوزیر أو مدیریة مكتب الوزیر، ویحفظ صورة عنھا .
دون ف - جل ی خ والتصویر س ب النس ي مكت رى یمسك ف ي ج ھ األوراق الت ی

 نسخھا أو تصویرھا، والجھة الواردة منھا والجھة المحالـة إلیھا . 
 القیام بجمیع األعمال التي یكلفھ بھا الوزیر . -

  
  
  
  

  الفصل الثاني
  المكتب الصحفي

  : ویتبع للوزیر مباشرة ومھمتھ ،المكتب الصحفي  -8المادة 



ي الص - اطاتھا ف ن نش وزارة وع ن ال ر ع ا ینش ع م الت جم حف والمج
واإلذاعات, وعلى صفحات  اإلنترنت، وإطالع الوزیر والدوائر المختصة 

 على ذلك وإعداد ما ینبغي إجراؤه بصددھا .
واطنین  - ین الم ي یحسن نشرھا ب اء الت االتصال بدوائر الوزارة وجمع األنب

وزارة  روعات ال ان مش ا وبی ام علیھ رأي الع الع ال ائل واط ف الوس بمختل
 سبل التي تتبعھا لبلوغ غایتھا.وأھدافھا وال

  إصدار نشرة دوریة تتضمن ما یھم مدیریات الوزارة واالطالع علیھا . -
  

   الفصل الثالث 
  مكتب الشكاوى

  وھو مكتب تابع للوزیر مباشرةً،  ویتولى ما یلي:: مكتب الشكاوى - 9المادة 
وزیر تسجیل الشكاوى الواردة  - ا, والنتیجة لل ي أحیلت إلیھ ة الت ي والجھ الت

  اقترنت بھا .
  متابعة الوصول لنتیجة الشكوى . -
  تنظیم اإلجابة على موضوعھا . -
ا  - دمھا ورقمھ یمسك مكتب الشكاوى الواردة للوزیر سجالً، یتضمن اسم مق

ا,  ي أحیلت إلیھ ة الت اریخ وملخص موضوعھا, والجھ ا وت وتاریخ ورودھ
ددھا , و رت بص ي ج ات الت ا والمتابع ت بھ ي اقترن ة الت ملخص والنتیج

ة  ا اإلجاب ي أودعت لھ ة الت أنھا، والجھ ذ بش رار المتخ ا أو الق ة علیھ اإلجاب
 ورقم وتاریخ ذلك .

  
  
  
  
  
  
  

    
  الفصل الرابع

  مكاتب معاوني الوزیر
  الوزیر : يتب معاونامھام واختصاصات مك -10المادة 

اوني متابعة تنفیذ مضامین الكتب والتوجیھات الصادرة عن  - ة  مع وزیر، ومتابع ال
  الوزیر حتى بلوغ النتائج المحددة.معاوني یع القضایا التي یكلف بھا من قبل جم

  الوزیر الصادر والوارد وتھیئة الردود حولھ ومتابعة إرسالھ . معاوني مسك وتنظیم برید -
            مسك السجالت والدفاتر الموثقة ألعمال المكتب . -

 و الوزیر.عاونم تھیئة الدراسات والوثائق والبیانات التي یطلبھا -



ك  - ابالت مس د ومق دول مواعی اوني ج یھمع ھا عل وزیر وعرض وم مال ل ی داد و ،ك اإلع
ة  تلزماتھا اإلداری ع مس أمین جمی ود الرسمیة وت للمؤتمرات واالجتماعات واللجان والوف

 ووثائقھا ومتابعة مقرراتھا .
  الوزیر.معاوني أي عمل یكلف بھ من قبل  -
  
  

   الفصل الخامس 
  تشارینمكتب المس

 مھام واختصاصات مكتب  المستشارین : -11المادة 
  المستشارین الصادر والوارد ومتابعة إرسالھ . مسك وتنظیم برید -
            مسك السجالت والدفاتر الموثقة ألعمال المكتب . -

ا   - ھ بنسخھا وتصویرھا أو حفظ صور عنھ نسخ وتصویر الوثائق والمراسالت التي یكلف
  ن.أي من المستشاری

  أي عمل یكلف بھ من قبل المستشارین. -
  

  
  
  

  الفصل السادس
  مدیریة الشؤون اإلداریة  

  تتولى مدیریة الشؤون اإلداریة المھام التالیة:-15المادة
العمل على تنفیذ األحكام الواردة في القانون األساسي للعاملین في الدولة رقم  -1

  م والتعلیمات الصادرة بشأنھا.2004/ لعام 50/
ق أحكام النظام الداخلي للوزارة والمشاركة في اقتراح التعدیالت الالزمة تطبی -2

لحسن سیر عملھا بضوء التطبیق العملي، ومتابعة توصیف الوظائف وشروط 
 إسنادھا، وذلك بالتنسیق مع المدیریات المعنیة.

إجراء المسح اإلداري للعاملین في الوزارة لتقییم مدى كفایة األداء بالتعاون مع  -3
 مدیریات المعنیة.ال

 معالجة شؤون العاملین في الوزارة وإعداد مشاریع الصكوك الالزمة لذلك. -4
دراسة المقترحات المقدمة من المدیریات المعنیة حول تأصیل العاملین  -5

 - المتمرنین في الوزارة، وكذلك طلبات تثبیت الوكالء (اإلدارة المركزیة
تقریر الالزم عن كل منھم متضمناً ومدیریات الثقافة في المحافظات)، وإعداد ال

 االقتراح في تأصیلھ أو عدمھ وفي تثبیتھ أو عدمھ وفق األنظمة والقوانین.
اقتراح التعدیالت الخاصة بالمالك العددي للوظائف لتحقیق االستفادة المثلى من  -6

 الطاقات البشریة .



یات مشاركة المدیریات المختصة بتحدیث أسالیب العمل لدیھا وإدخال التقن -7
 علیھا.

إعداد الدراسات والمقترحات الالزمة لرفع مستوى األداء وتطویر العمل وتنمیة  -8
 روح التعاون.

متابعة كل ما یتعلق بتسھیل الخدمات المؤداة للمواطنین وتبسیط اإلجراءات  -9
 بالتنسیق مع المدیریات المختصة.

فة والصحة العامة القیام بكل مالھ عالقة بتأمین الوقایة والسالمة المھنیة والنظا -10
 وفق االعتمادات المرصدة لھذه الغایة.

 متابعة ما یتعلق بمواضیع الحد من ھدر الطاقة بجمیع أشكالھا. -11
 إدارة مرآب الوزارة وآلیاتھا. -12
القیام بأعمال الدیوان اإلداري للوزارة وأرشیفھ والقیام بخدمات الطباعة  -13

 والسحب والتصویر.
والتأھیل ومتابعة شؤون المتدربین في الداخل  اقتراح الخطط المتعلقة بالتدریب -14

والموفدین للتدریب في الخارج ضمن المجاالت المختلفة حتى انتھاء فترة اإلیفاد 
. 

  تتألف مدیریة الشؤون اإلداریة من : -13المادة 
  دائرة الدیوان العام-
  دائرة شؤون العاملین-
    دائرة األبنیة واآللیات والصیانة. -
  یب والتأھیل.دائرة التدر -
  دائرة الدیوان العام:وتتألف من: -أ

  شعبة البرید الوارد والصادر.-1
  شعبة المحفوظات والتوزیع والنسخ والسحب والتصویر.-2

ابقتین (أ رتین الس ي الفق ا ف وارد ذكرھم عبتان ال ولى الش ا یخصھا  -وتت ب) وكل فیم
  المھام اآلتیة:

ى -    ن وإل وارد والصادر م د ال ات تسجیل البری ق التعلیم نظم وف دفاتر ت وزارة ب ال
ة  دیریات المختصة ومسك السجالت الالزم ى الم ھ إل أن وإحالت ذا الش ذة بھ الناف

  بذلك.
وزارة -    امیم الصادرة عن ال حفظ صور عن الكتب والبالغات والتعلیمات والتع

  وفقاً للتعلیمات النافذة.
ات وت -   امیم والتعلیم رارات والتع تندات سحب البالغات والق صویر الكتب والمس

  وفقاً للتعامیم النافذة.
  وتتولى ما یلي : ، دائرة شؤون العاملین -ب

دیریات اإلدارة  -   ي م املین ف ة بالع ة المتعلق ة والذاتی ؤون اإلداری ة الش معالج
  0المركزیة ومدیریات الثقافة في المحافظات



ن الص -   ا م املین وغیرھ ة بأوضاع الع داد الصكوك المتعلق م إع ة بھ كوك المتعلق
  0وفق القوانین واألنظمة النافذة

ى  -   اء عل ة بن ان المختلف كیل اللج ة بتش ب المتعلق رارات والكت اریع الق داد مش إع
نح  ة بم ب المتعلق رارات والكت اریع الق داد مش ة، وإع دیریات المعنی راح الم اقت
ي  دخل ف ا ی اة م ع مراع آت م افیة والمكاف ال اإلض ن األعم ات ع التعویض

    0تصاصات المدیریات األخرىاخ
  0إعداد مشاریع القرارات المتعلقة بإشغال الوظائف وإسنادھا -  
  وتتألف دائرة شؤون العاملین من الشعب اآلتیة: -
  شعبة العاملین الدائمین. -1
  0شعبة العمال المؤقتین والمتعاقدین ومتابعة وتنفیذ تقاریر التفتیش  -2
ب) وكل فیما یخصھا  -في الفقرتین السابقتین (أ وتتولى الشعبتان الوارد ذكرھما -

  ما یلي: 
ل  -  املین من إجازات ونق اریع الكتب والصكوك الخاصة بوقوعات الع داد مش إع

  وندب وتكلیف باللجان وغیر ذلك من الوقوعات.
ك  -  ا، ومس اتھم فیھ ع وقوع جیل جمی املین وتس ة للع ابیر الذاتی یم أض داد وتنظ إع

 وفق األنظمة والتعلیمات الصادرة بھذا الشأن.  السجالت الخاصة بذلك
 متابعة مراحل أعمال تقییم أداء العاملین مع اللجان المختصة بھدف ترفیعھم. -  
 .ةإعداد مشاریع قرارات التكلیف بالعمل اإلضافي للعاملین باإلدارة المركزی -  
ا في إعداد مشاریع صكوك تعیین العاملین وإنھاء الخدمة وفق المنصو -   ص علیھ

 القانون.
اع  -   افة التب ة إض ة الالزم راءات القانونی اذ اإلج ین التخ رات المعین ي مباش تلق

 اإلجراءات القانونیة بحق المتخلفین.
 المساھمة بالدراسات الخاصة ومعالجة كل ما یتعلق بأوضاع العاملین. -  
عبة ( -   ولى الش اریبتت ات التق ة مقترح ذ كاف ة وتنفی و ر) متابع ة ال ن القراب اردة م

یش  ة والتفت ة للرقاب ة المركزی ة والھیئ ة المالی زي للرقاب از المرك ة، والجھ الداخلی
ھ  دون فی یة ی وائح تفتیش جل ل ك س ة ومس ة الداخلی ة الرقاب ع مدیری یق م بالتنس

اری ذھا، وتنظیم أضابیر خاصة للتق ة تنفی واردة من  رالتقاریر التفتیشیة ومتابع ال
 صة. الجھات الرقابیة المخت

  دائرة اآللیات: وتتألف من: -ج      
 شعبة المرآب: ومھمتھا: -1          

ة  -             الحة لتأدی ة ص ة بحال ورة دائم دادھا بص وزارة وإع یارات ال ال س یم أعم تنظ
  المھمات المطلوبة .

  دمتھا .مسك القیود الالزمة لكل سیارة تبین الحاالت الطارئة علیھا خالل سنین خ -            
  مراقبة استھالك المحروقات الالزمة لذلك . -            
  اإلشراف على السائقین ومراقبة عملھم . -            

  إجراء التأمین الالزم لسیارات الوزارة . -            



  متابعة معامالت سیارات الوزارة لدى دوائر النقل . -            
  ومھمتھا: شعبة االستعالمات: -2        

ھ، وانتظام عمل  -              اإلشراف على عمل المقسم في الوزارة والمحافظة على جاھزیت
  العاملین فیھ.
  مسك سجل بطاقات دوام العاملین وإعداد ھذه البطاقات. -
ة الرئیسیة  - ى البواب ة عل ام الرقاب وزارة وأحك ى ال ى مبن تنظیم الدخول والخروج إل

  لھا.
وزارة إعداد مشاریع  - املین في ال القرارات واألوامر اإلداریة الخاصة بالمناوبة للع

  في مجال الحمایة الذاتیة واألمنیة.
  0متابعة صیانة مباني اإلدارة المركزیة  -             

  دائرة التدریب والتأھیل: -د
ة تح -       ة معین وزارة وفق منھجی قق إعداد خطط لتدریب وتأھیل العناصر العاملة في ال

  تطور العمل .
ات  -       رامج الحتیاج ات، وب ة االختصاص ن كاف وزارة م ات ال رامج الحتیاج ع ب وض

  الوزارة من الدورات التدریبیة، بالتنسیق مع المدیریات المعنیة.
ا  -       وم بھ المساھمة في األنشطة المتعلقة بالندوات والدورات والحلقات الدراسیة التي تق

  الوزارة .
ا ا -       ة لھ ات التابع وزارة والمؤسس ي ال املین ف یح الع ة بترش راءات التنفیذی اذ اإلج تخ

  للتدریب بالتنسیق مع المدیریات المعنیة.
  إجراء دورات داخلیة للعاملین وتنظیم أضابیر خاصة بذلك . -      

  
  
 

  الفصل السابع
  اإلدارة المالیة

ة عمالً ویرأس اإلدارة المالیة محاسب اإلدارة، ال -14المادة ر المالی رار من وزی ذي یسمى بق
/ 92/ من القانون المالي األساسي الصادر بالمرسوم التشریعي رقم /29بأحكام المادة /

ية الیالم ، وعالقتھ مع آمر الصرف مباشرة، وتھتم اإلدارة19/7/1967تاریخ  ا یل  بم
:  

ار -              قیھا الج وزارة بش نویة لل ة الس اریع الموازن داد مش تثماري، إع ي واالس
 على ضوء خطة الوزارة ومقترحات المدیریات المعنیة.

االت  -              ص الكف ة فح الوزارة ومالحق ة ب ود الخاص ى العق راف عل اإلش
 والتأمینات وتحریرھا. 

 اإلشراف على عمل محاسب المحروقات.  -             
ادات الم -              ابات اعتم ك حس ة ومس رف النفق فیة وص ات تص ة، والنفق وازن

 المعقودة وأوامر الصرف الصادرة.



تأمین التوریدات والخدمات واألشغال التي تلزم اإلدارة المركزیة بتأمینھا،  -            
 وذلك وفق أحكام نظام عقود ھیئات القطاع اإلداري النافذ.

دارة والمواد العائدة للوزارة والتي یتقرر بیعھا في اإل مواللواز ءبیع األشیا -     
 المركزیة، وذلك وفقاً لألحكام القانونیة النافذة.

  اإلشراف على مستودعات اإلدارة المركزیة وفقاً لنظام المستودعات النافذ. -             
 القیام بجمیع األمور المالیة الخاصة بأعمال الوزارة . -             
  ة المالیة المعمول بھا .تنفیذ موازنة الوزارة وفق القوانین واألنظم -              
  الیة الشعب التالیة :الملإلدارة  وتتبع       
  شعبة اللوازم والمطبوعات والمستودعات وتتولى ما یلي : -1            
  لوازم مكاتب ...الخ ) . –قرطاسیة  –تأمین لوازم الوزارة ( مفروشات -            
 تصال بمدیریات الوزارة لتأمینھا .إعداد قوائم بحاجیات الوزارة بعد اال -            
 مسك سجالت المستودعات والبطاقات الخاصة بذلك . -            

  شعبة النفقات والموازنة، ومھمتھا:. - 3        
  إعداد مشروع موازنة وزارة الثقافة بالتنسیق مع الجھات المعنیة.-1
  صادرة والمصروفة.القیام بمعامالت تصفیة النفقات المعقودة وأوامر الصرف ال-2
وزارة -3 ي ال املین ف ب اإلدارة للع ة لمحاس لف الممنوح جالت إدارة الس ك س مس

  ومالحقة تسدیدھا.
  مراقبة مستودعات اللوازم والمواد مع االحتفاظ بمسؤولیة أمناء المستودعات.-4
  تحقق وتحصیل اإلیرادات الموكولة لإلدارة المركزیة ومسك حساباتھا.-5
كوك كفاالت التأمینات وتجدیدھا وفحصھا وتسجیلھا وحفظھا متابعة تقدیم ص-6

وإبراء ذمة العاملین المسؤولین أمام محاسب اإلدارة بعد إجراء معاملة االستالم 
  والتسلیم.

  ومھمتھا:شعبة الرواتب واألجور والتعویضات: – 4
  إعداد جداول األجور والتعویضات.-1
ن -2 ل م ى صحیفة ك ور والتعویضات عل ري شطب شطب األج ي دفت املین ف الع

  األجور وشطب التعویضات، ومراقبة عدم تجاوز الحدود القصوى لھا.
یم -3 م تنظ ن ث ھ وم میات علی ت الحس د تثبی ور والتعویضات بع داول األج ع ج جم

  مذكرات التصفیة وأوامر الصرف بھا.
  تنظیم قوائم بالحسمیات كافة.-4
ي صحیفة ك-5 املین ف ة للع ات الطارئ ت الوقوع ازاتتثبی نھم (إج ات -ل م  -ترفیع

  حسمیات).
ات -6 ة للتأمین ة العام ات والمؤسس أمین والمعاش ن الت ة م ائق المطلوب تكمال الوث اس

  االجتماعیة وإعداد الكتب الالزمة لھا.
  تنظیم بیانات باألجور وخالصة السجل المالي والبیانات العائلیة حسب الطلب. -7

  
 



   الفصل السابع 
  نیةمدیریة الشؤون القانو

  تولى المھام التالیة :وت: 15المادة 
دیالت  - ال التع وزارة وإدخ ام ال ذ مھ ة لتنفی ریعات الالزم ع التش داد جمی إع

دیریات  ع الم یق م ا بالتنس ة ومتطلباتھ لحة العام ق والمص ا یتف ا بم علیھ
  المختصة .

زوم  - د الل دیلھا عن وزارة وتع ال ال ة الخاصة بأعم رارات التنظیمی داد الق إع
  سیق مع المدیریات المختصة .وذلك بالتن

ة الصادرة عن  - رارات التنظیمی متابعة التشریعات الصادرة عن الدولة والق
  الوزارة وحفظھا بأسلوب یضمن سرعة الرجوع إلیھا عند الحاجة .

تصنیف القوانین والتشریعات والسعي لجعلھا مجموعة كاملة, وكذلك حفظ  -
  صدر عنھا .األنظمة والقرارات التي ترد إلى الوزارة وت

دفوع  - داد ال ا , وإع وزارة ومنھ ى ال ة عل دعاوى المقام ع ال ة جمی متابع
ة  ا، ومتابع ة بھ اة قضایا الدول أنھا ومواف ة بش تندات الالزم ائق والمس والوث

 ھذه الدعاوى في مختلف مراحلھا .
  القیام بجمیع الدراسات القانونیة التي تكلف بھا .  -
 انین واألنظمة النافذة .إعداد مشاریع عقود الوزارة وفق القو -

  وتتبع لمدیریة الشؤون القانونیة الدوائر التالیة: -16المادة 
  ومھامھا: دائرة التشریع : -أ

اریع  -   وزارة, ومش ام ال ذ مھ ة لتنفی ریعیة الالزم ة التش اریع النصوص القانونی داد مش إع
  ت المختصة .تعدیلھا, بما یتفق ومصلحة العمل, ومتطلباتھ, وبالتنسیق مع المدیریا

دیلھا  - وزارة , ومشاریع تع ال ال ة الخاصة بأعم رارات التنظیمی إعداد مشاریع الق
  عند اللزوم , وذلك بالتنسیق مع المدیریات المختصة .

ي  - ة , الت رارات التنظیمی ریعیة والق ة التش روعات النصوص القانونی دقیق مش ت
 قوانین الدولة وأنظمتھا .تقترحھا دوائر الوزارة المختلفة , وتنسیقھا وتوفیقھا مع 

رارات الصادرة  - ة والق ة , واألنظم متابعة النصوص القانونیة الصادرة عن الدول
ا بشكل  ة , وحفظھ ا مجموعة متكامل ا, والسعي لجعلھ عن الوزارة والواردة إلیھ

  یسھل الرجوع إلیھا , والعمل على تعمیم ما یھم دوائر الوزارة منھا .
ریعات - وانین والتش نیف الق ظ  تص ذلك حف ة , وك ة كامل ا مجموع عي بجعلھ والس

 األنظمة والقرارات التي ترد وتصدر عنھا .
تسلم الجریدة الرسمیة ومتابعة تمریرھا لمدیریات الوزارة , وحفظھا بعد التأشیر  -

 على القرارات المحفوظة لدیھا بما یفید نشرھا .
  دیالت الالزمة علیھ .متابعة التقید بأحكام النظام الداخلي للوزارة واقتراح التع -

  ومھامھا: دائرة الدراسات والقضایا: -ب  
  القیام بجمیع الدراسات القانونیة التي تكلف بھا من قبل الوزارة . -



ائق  - ة الوث ا , وتھیئ اً فیھ وزارة طرف ون ال ي تك دعاوى الت ع ال ة جمی دراس
لة بھا , والمستندات , وإعداد الدفوع الالزمة بشأنھا , وموافاة إدارة قضایا الدو

  ومتابعة ھذه الدعاوى في كافة مراحلھا .
ا ,  - ائق الخاصة بھ فتح ملف خاص بكل دعوى بحیث یضم جمیع األوراق والوث

 وحفظھ حتى نھایة مراحل التقاضي فیھا .
مسك سجل خاص للدعاوى , تخصص فیھ صفحة أو أكثر لكل دعوى , تسجل  -

  إلیھا في كل آن .فیھا المعلومات الخاصة بھا , والمرحلة التي وصلت 
  ومھمتھا :، دائرة العقود -ج    

  اقتراح الطریقة المناسبة لتأمین مستلزمات اإلدارة . -
وزارة , والمساھمة  - متابعة إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالعقود التي تبرمھا ال

ا  داد إعالناتھ ا , وإع ة الخاصة بھ ة والمالی روط الحقوقی اتر الش داد دف ي إع ف
 وإجراءات فض عروضھا, ورفع تقاریر لجانھا .ومتابعة نشرھا  

ا  - ا ووثائقھ یم أوراقھ وزارة , وتنظ ھ ال د تبرم ل عق یم إضبارة خاصة بك تنظ
 وتصنیفھا  وتنظیم فھارس مفصلة لھا .

وانین  - ق الق وزارة , وف ات ال أمین احتیاج ة لت ود المطلوب اریع العق داد مش إع
  واألنظمة النافذة .

ي تع - ود الت اریع العق دقیق مش یقھا ت ة, وتنس وزارة المختلف ر ال دھا دوائ
 وتوفیقھا مع القوانین واألنظمة النافذة .

ي یمكن  - وازم الت تنظیم إحصاءات األسعار الدارجة بصورة دائمة لجمیع الل
ة  ات العام دى الجھ د ل عري المعتم دلیل الس ة ال راءھا , ومتابع وزارة ش لل

  األخرى .
  

  الفصل الثامن 
  واإلحصاء مدیریة التخطیط والدراسات

  تتولى مدیریة التخطیط والدراسات واإلحصاء المھام التالیة :و -17المادة 
د احتیاجات  -1       ا، وتحدی ة لھ رامج الزمنی وزارة والب إعداد الدراسات القتراح خطط ال

اریع،  ذه المش ذ ھ ة لتنفی ات الالزم تثماریة والموازن اریع االس ن المش وزارة م ال
دیریات وتوزیع مھام الخطة المقر دى كل من م ذھا ل ة تنفی رة بعد إصدارھا ومتابع

  الوزارة .
ى للتخطیط،   -2      ة والمجلس األعل ة تخطیط الدول ي مناقشة الخطة مع ھیئ المشاركة ف

ة  ي رئاس یط ف ن التخط ؤولة ع ات المس ة والجھ یط الدول ة تخط ع ھیئ یق م والتنس
وز تثماریة لل اریع االس ل إدراج المش ن أج وزراء م س ال ط مجل من الخط ارة ض

  السنویة والخمسیة للوزارة، وتخصیص االعتمادات الالزمة لتنفیذ ھذه المشاریع .
داد  -3       تقدیر النفقات المطلوبة بالقطع األجنبي بالتنسیق مع المدیریات ذات العالقة وإع

دى  وزارة، والسعي ل تثماریة لل اریع االس ذ المش وب لتنفی ي المطل خطة القطع األجنب
  االقتصاد لتأمین المطلوب من القطع .وزارة 



ائیة -4      ات اإلحص وزارة (المجموع ائیة لل ات اإلحص ؤون المجموع یم وإدارة ش  -تنظ
ة -الكتب الواردة للوزارة عن اإلحصائیات العالمیة دول العربی ة ال  -إحصائیات جامع

 إحصائیات المنظمات الدولیة) .
تثماریة واإلحصاءات  تجمیع المعلومات المتعلقة بموازنات -5     الوزارة ومشاریعھا االس

ة  ى المعلوم رار والوصول إل اذ الق دعم  اتخ المختلفة ضمن جداول إحصائیة، وذلك ل
ادات  ت ( االعتم رع وق ات  –بأس ین  –اإلنفاق دد المھندس اریع  –ع ات المش معلوم

  االستثماریة) 
  تین:التالی تینوائردالتتألف مدیریة التخطیط والدراسات واإلحصاء من  :18المادة 
   0 المتابعةدائرة التخطیط و -           

  0 دائرة اإلحصاء -              
   تابعة:مدائرة التخطیط وال  -1   : 19 المادة

  تقوم بمھام جھاز التخطیط بالوزارة وتكون مھمتھا :و         
ل -      طة األج نوات ) ومتوس س س ن خم ر م ل ( أكث ة األج ة الطویل داد الخط (   إع

الخمسیة ) والسنویة االستثماریة للوزارة والمدیریات والمؤسسات التابعة لھا وفق 
ى للتخطیط ، بالتنسیق مع  تعلیمات ھیئة تخطیط الدولة وتوجیھات المجلس األعل

  المدیریات المعنیة في الوزارة.
ى  -      إعداد خطة عمل الوزارة السنویة بالتنسیق مع المدیریات األخرى وعرضھا عل

ط،  ذه الخط ع ھ ددة لوض ة المح دة الزمنی الل الم ا خ وزیر العتمادھ ید ال الس
  والمساعدة في تنفیذ الخطط الموضوعة ورصد االعتمادات الالزمة لھا .

ة  -      ن رئاس ة م اریر المطلوب وزارة والتق ل ال ن أداء عم ة ع اریر الدوری یم التق تنظ
 مجلس الوزراء والمتعلقة باألداء .

مشاریع االستثماریة وإعداد تقاریر تتبع التنفیذ المالي والمادي بالتنسیق تتبع تنفیذ ل -     
ى  ذ والعمل عل ات التنفی ذه المشاریع وشرح معوق ا ھ ود لھ مع المدیریات التي تع

  تذلیلھا .
ات  -       ذ ودراسة االنحراف ي للتنفی ع الفعل دراسة تتبع التنفیذ بین ما ھو مخطط والواق

  اتج وإمكانیة معالجتھ لتالفیھ في الخطط القادمة .الحاصلة لمعرفة الخلل الن
 توزیع مھام الخطة المقررة بعد إصدارھا ومتابعة تنفیذھا لدى مدیریات الوزارة . -      
ا  -       ة الخاصة بھ ة والمالی متابعة تنفیذ الخطط الخمسیة وإعداد تقاریر المتابعة المادی

 وسائل التغلب علیھا . وتقصي مصادر الصعوبات وتوضیح أسبابھا واقتراح
ة األخرى  -        زة الدول إعداد إجابات لالستمارات واألسئلة التي ترد للوزارة من أجھ

. 
اء:  -2         رة اإلحص ون و دائ الوزارة وتك از اإلحصاء ب ام جھ رة اإلحصاء بمھ وم دائ تق

  مھمتھا :
  لإلحصاء . إعداد خطة عمل دائرة اإلحصاء بالتنسیق مع المكتب المركزي -      
دد  -       ة ( ع ة الثقافی ور الحرك ن تط ائیة ع ات اإلحص اءات والمعلوم ع اإلحص تجمی

ي  الت الت ة والمج خ المطبوع دد النس وزارة وع ي ال ة ف ب المطبوع اوین الكت عن



وزارة  یقیة –المسرحیات  –تصدرھا ال ال الموس ة  –األعم ز الثقافی دد  –المراك ع
ا دور ال –الرواد لألنشطة المختلفة  سینما العائدة للوزارة عددھا وعدد الكراسي فیھ

  ...الخ ) .
صائي وتحقیق الدقة في المعلومات  41تقدیم المقترحات المتعلقة بتطویر العمل اإلح -      

.  
ذلك  -       دة ل اذج المع ق النم نویة وف ة واس ھریة والربعی اریر اإلحصائیة الش إصدار التق

  في سوریة.بشكل یبین تطور الحركة الثقافیة 
إعداد الكتیبات والرسوم البیانیة الجداریة عن تغییر الحركة الثقافیة في كل محافظة  -      

ة  ات المعنی ى الجھ ا عل ا وتوزیعھ ة فیھ ع الثقاف ر واق ا لتغیی ة بینھ راء المقارن وإج
  ومقارنة ھذه اإلحصاءات والمخططات البیانیة مع السنوات السابقة .

ا  تجمیع البیانات -       ة لھ وزارة والجھات التابع دیریات ال ة أنشطة م اإلحصائیة عن كاف
  وإجراء المقارنة اإلحصائیة بینھا .

تجمیع المعلومات المتعلقة ببرامج التدریب والموضوعات التي تم فیھا التدریب -
والجھات المدربة وعدد المتدربین في كل اختصاص ونتائج التدریب، ضمن جداول 

 اتخاذ القرار والوصول إلى المعلومة بأسرع وقت.   إحصائیة، وذلك لدعم
  

  
  
  

  الفصل التاسع
   مدیریة العالقات الثقافیة

  

  مھام مدیریة العالقات الثقافیة: :20مادة ال
وم  -1       ة والعل ة والثقاف ة للتربی ة العربی كو والمنظم ة الیونس وزارة بمنظم ة ال یم عالق تنظ

  والثقافة، والمنظمات الثقافیة الخارجیة المماثلة .والمنظمة اإلسالمیة للعلوم والتربیة 
ا یخص  -2       ة فیم ة الفنی ات المعون ة واتفاق ات الثقافی ود االتفاقی ذ بن ى تنفی راف عل اإلش

  الوزارة منھا باالشتراك مع المدیریات المختصة.
ة ,  -3      نح الدراس یة وم ازات الدراس ص واإلج ات التخص ؤون بعث ى ش راف عل اإلش

یق واالط دین، وتنس ة بالموف اریر المتعلق ة التق ا ودراس یم معامالتھ دریب وتنظ الع والت
  المقترحات الخاصة بھا وعرضھا على السید الوزیر إلقرارھا .

  اإلشراف على شؤون المراكز الثقافیة العربیة السوریة في الخارج . -4    
  راك مع المدیریات المختصة.اإلشراف على الشؤون الثقافیة والفنیة الخارجیة باالشت -5    
ق أھداف  -6     ي تعمل في سبیل تحقی تنظیم أضابیر الجمعیات والمنتدیات الثقافیة والفنیة الت

ي  ات المختصة ف ع الجھ اون م ا بالتع اطھا ومؤازرتھ یق نش ى تنس ل عل وزارة، والعم ال
  الوزارة .



ة العامل -7     ة األجنبی د الثقافی ز والمعاھ ى المراك د اإلشراف عل ي القطر ووضع القواع ة ف
د  ى إنشاء الجدی ة عل راح الموافق ا، واقت وم بھ ي تق واألسس الخاصة بتنظیم األنشطة الت

  منھا .
اقتراح دعوة كبار أھل الفكر والثقافة واالختصاص من داخل البالد وخارجھا للمشاركة  -8    

   0في أنشطة الوزارة 
یرات المت -9   از التحض ات وإنج داد المعلوم ة إع میة الخارجی ود الرس ارات الوف ة بزی علق

أمین  ا وت أمین راحتھ وزارة وت ود ال تقبال وف ا, ( من اس والداخلیة, وتھیئة برامج زیاراتھ
  حجز الفنادق للوفود ووسائل النقل الخاصة لھم ) وتنظیم محاضر االجتماعات بشأنھا .

  یة :مدیریة العالقات الثقافیة  من الدوائر التال وتتألف :21المادة 
  وتتبع لھا شعبتان : ،دائرة المراكز الثقافیة األجنبیة -1   

  شعبة شؤون العاملین في المراكز . -أ      
  شعبة البرامج والنشاطات . -ب     
  دائرة المراكز الثقافیة األجنبیة ما یلي :یناط بو      
ا ب -       رخص لھ ة الم ة األجنبی ز الثقافی د والمراك ى المعاھ راف عل ي اإلش ل ف العم

م / ریعي رق وم التش ام المرس ق أحك وریة وف ة الس ة العربی ام 164الجمھوری / لع
1965.  

ذه المراكز ونشاطاتھا واستكمال  -      وضع القواعد واألسس الخاصة لتنظیم عمل ھ
 الموافقات الالزمة إلنشاء الجدید منھا .

ة الجھ -      ا ومخاطب املین فیھ ا اإلشراف على شؤون ھذه المراكز والع ة فیم ات المعنی
ارك  ة  –یتعلق بأمور إقامتھم وعالقاتھم مع الجھات الرسمیة األخرى ( جم  –مالی

 األمن السیاسي ).    –الھجرة والجوازات  –نقل 
ة  -      راح الموافق ز واقت ل المراك ة من قب ي النشاطات الشھریة المقترح رأي ف ان ال بی

 زارة المعنیة بذلك .علیھا ومتابعة تنفیذھا بالتعاون مع مدیریات الو
دیني دائرة المراكز الثقافیة العربیة السوریة ف -2  ات والموف ا ، الخارج وشؤون البعث ع لھ وتتب

  شعبتان:
  . شعبة شؤون الموفدین -أ       
  . شعبة المراكز الثقافیة العربیة السوریة في الخارج -ب      
دیني ریة فدائرة المراكز الثقافیة العربیة السوویناط ب         ات والموف  الخارج وشؤون البعث

  ما یلي:
رد  -         ا ی ة م ة السوریة في الخارج ومتابع ة العربی اإلشراف على شؤون المراكز الثقافی

  منھا وتأمین احتیاجاتھا من المواد واألدوات بالتعاون مع مدیریات الوزارة المختصة .
و -   ة الس ة العربی ز الثقافی داث المراك راح إح الت اقت ة المراس ارج ومتابع ي الخ ریة ف

  المتعلقة بذلك .
نح  -         وزارة والم دین للدراسة لصالح ال ات التخصص والموف اإلشراف على شؤون بعث

  الدراسیة واالطالعیة بالتعاون مع مدیریات الوزارة المختصة .
  وتتبعھا ثالث شعب :، دائرة االتفاقیات الثقافیة وبرامجھا التنفیذیة -3



  شعبة العالقات األجنبیة . -أ    
  شعبة العالقات العربیة . -ب    
  المھام التالیة: دائرة االتفاقیات الثقافیة وبرامجھا التنفیذیةویناط ب   

داعھا  -     ة وإی ا التنفیذی تنسیق مقترحات المدیریات المعنیة باالتفاقیات الثقافیة وبرامجھ
  للجھات المختصة بعد إقرارھا .

راف -     ع  اإلش اون م ة بالتع ا التنفیذی ة وبرامجھ ات الثقافی ود االتفاقی ذ بن ى تنفی عل
 المدیریات المعنیة.

فارات  -     ارج والس ي الخ فارات السوریة ف ن الس وزارة م ى ال رد إل ا ی ذ م ة تنفی متابع
 األجنبیة العاملة في القطر بالتعاون مع المدیریات المعنیة .

دیریات متابعة تنفیذ المنح الثقافیة المقد -    مة للوزارة وتنظیم مراسالتھا بالتعاون مع الم
  المعنیة .

ذ  -    ى تنفی تنظیم األسابیع الثقافیة التي تقیمھا الوزارة في الدول األخرى واإلشراف عل
 األسابیع التي تستقبلھا الوزارة من الدول األخرى بالتعاون مع المدیریات المعنیة .

  : ، ویناط بھا المھام التالیةوالدولیةدائرة المنظمات الثقافیة العربیة  -4
كو  -     ات / الیونس ع منظم ة م ور ذات العالق ة األم ة  –معالج ة للتربی ة العربی المنظم

  منظمة أرسیكا / . –والثقافة 
معالجة كل األمور ذات العالقة مع منظمات األمم المتحدة العاملة في القطر المعنیة  -    

 بالشأن الثقافي.
ا -     ل م ة ك یات  متابع ن توص ا م در عنھ ا یص ذ م ات وتنفی ذه المنظم ن ھ رد م ی

  ومقترحات بالتعاون مع المدیریات المعنیة في الوزارة .
  وتتبعھا شعبتان:، دائرة الجمعیات والمنتدیات الثقافیة -5

  شعبة التراخیص . -أ    
  شعبة المتابعة . -ب   

  التالیة: المھام دائرة الجمعیات والمنتدیات الثقافیةوتناط ب     
  تنظیم أضابیر بالجمعیات والمنتدیات التي تعمل في سبیل تحقیق أھداف الوزارة . -    
اون مع الجھات  -     ا بالتع دیات ومؤازرتھ ات والمنت ك الجمعی العمل على تنسیق نشاطات تل

  المختصة في الوزارة .  
  ، وتناط بھا المھام التالیة:دائرة العالقات العامة والمراسم -6

ة  -  میة الخارجی ود الرس ارات الوف ة بزی یرات المتعلق از التحض ات وإنج داد المعلوم إع
  0والداخلیة، وتھیئة برامج زیاراتھا، وتنظیم محاضر االجتماعات بشأنھا 

  القیام بمھام المراسم واالستقبال لوفود الوزارة. -  
ائل الن -   م..) تأمین راحة وفود الوزارة (حجز الفنادق للوفود وتأمین وس ل الخاصة لھ ق
.  



  
  الفصل العاشر

  مدیریة تعلیم الكبار والتنمیة الثقافیة
  مھام المدیریة:  -22المادة 

تقدم المدیریة الخدمات التعلیمیة والتثقیفیة للمواطنین عبر اآللیات والوسائل التالیة 
:  

افتتاح الصفوف والدورات النظامیة لمحو األمیة وتعلیم الكبار في المستویات  -  
  لمختلفة، وتأمین مستلزماتھا ومتابعتھا واإلشراف علیھا .ا

استعمال وسائل اإلعالم الجماھیري، وبخاصة التلفزة ، ونظم المعلومات الدولیة  (  -  
كاإلنترنت ) في مجاالت التثقیف، والتعلیم ، والترویج لبرامج المدیریة وتوظیف 

 الدراما لھذه الغایة.
تیین باستخدام الكتب والنشرات والدوریات واألشرطة تیسیر التعلیم والتثقیف الذا -  

 المرئیة والمسموعة .
تقدیم خدمات تثقیفیة وتعلیمیة نوعیة لذوي االحتیاجات الخاصة بالتنسیق مع الجھات  -  

 المعنیة .
تقدیم خدمات التأھیل المھني للمستفیدین من برامج محو األمیة وتعلیم الكبار بالتعاون  -  

 المعنیة باألمر . مع الجھات األخرى
وضع السیاسات ، والخطط ، واستراتیجیات العمل في مجال محو األمیة وتعلیم  -  

 الكبار ومتابعة تنفیذ وتقویم البرامج والخطط والمشاریع المتصلة بذلك .
العمل على تحقیق مشاركة إیجابیة فاعلة للجھات الرسمیة الشعبیة في نشاطات  -  

والتعاون مع المنظمات العربیة والدولیة المختصة بھذا وبرامج وفعالیات المدیریة ، 
 الشأن .

إسھام المدیریة في جمیع البرامج التنمویة واألنشطة العامة التي تتضمن جوانب تقع في  -  
 .مجال عملھا

إیجاد بیئات تثقیفیة وتعلیمیة للمساعدة في تنفیذ برامج ومشاریع محو األمیة وتعلیم  -  
  الكبار .

  تألف مدیریة تعلیم الكبار والتنمیة الثقافیة من الدوائر اآلتیة:وت -23المادة 
  دائرة التخطیط والتنسیق واإلمداد: وتتألف من: -1

 شعبة التخطیط والمتابعة وتنسیق البرامج. -
 شعبة البحث العلمي واإلحصاء والمعلوماتیة. -
 شعبة الشؤون اإلداریة والعاملین والدیوان والعالقات العامة. -
 داد والشؤون المستودعیة.شعبة اإلم -
 شعبة الشؤون المحاسبیة والمالیة. -

  دائرة البرامج والتقویم التربوي: وتتألف من الشعب اآلتیة: -2
 شعبة القرائیة وتعلیم الكبار. -
 شعبة التعلم الذاتي والتعلم عن بعد. -



 شعبة تعلیم الكبار ذوي االحتیاجات الخاصة. -
  التأھیل المھني: وتتألف من الشعب اآلتیة:دائرة التنمیة الثقافیة واإلعالم و -3

 شعبة التنمیة الثقافیة. -
 شعبة اإلعالم. -
 شعبة التأھیل المھني. -

یم 14دوائر تعلیم الكبار والتنمیة الثقافیة في المحافظات / -4 ا مراكز تعل ع لھ رة، وتتب / دائ
  الحي. –الكبار والتنمیة الثقافیة في المنطقة 

    
    

  الفصل الحادي عشر 
  المسارح والموسیقى مدیریة

  مھام مدیریة المسارح والموسیقى: -24المادة 
ا ,  - ة لھ ة التابع إدارة نشاط الفرق المسرحیة والموسیقیة والراقصة المحترف

  والتي تنتج مختلف أنواع العروض الفنیة للجمھور .
ع مسارح   - ى جمی رة عل منح الموافقة على ما یقدم من عروض محلیة وزائ

لمسارح المجھزة لھذا الغرض , أو في المراكز الثقافیة، القطر , سواء في ا
 أو في الفضاءات المناسبة األخرى كالمناطق والبیوت األثریة .

 العنایة بتشجیع وتطویر فرق الھواة السوریة ودعمھا.   -
  ترشیح العروض المشاركة في المھرجانات العربیة والدولیة.   -

  من یقىمدیریة المسارح والموس وتتألف: 25المادة 
  قسم الفنون الدرامیة : ویتبع لھ التالي : -1    

  دائرة فرقة مسرح دمشق القومي . -     
 دائرة فرقة المسرح التجریبي .-       
 دائرة المسرح الجوال . -       
 دائرة فرقة مسرح األطفال والعرائس . -       
ب  -        ات ( حل ي المحافظ عب ف ارح الش رق مس رة ف ة  –دائ  –طرطوس  –الالذقی

 حماه  ... وسواھا من المدن السوریة . –حمص 
   Damascus National Theatreدائرة فرقة مسرح دمشق القومي  -أ      

ة ,               ون الدرامی ة الفن ن مدیری زء م ة دمشق , وھي ج ة خاصة بمحافظ ة تمثیلی فرق
ة ا ذه الفرق امج ھ دف برن یقى , یھ ارح والموس ة المس ة لمدیری دیم التابع ى تق نوي إل لس

ة  وریة والعربی وص الس ل النص ن ألفض توى ممك ى مس ى أعل ة عل روض محترف ع
ن  ى الف ھ عل دى الجمھور العریض وتربیت ي ل ذوق الفن ع سویة الت ك لرف والعالمیة , وذل
رجین  ن مخ ا , فضالً ع ون فیھ رجین مختصین یعمل ى مخ ة عل د الفرق ع . وتعتم الرفی

ین ن الممثل ة م دیھا فرق رین , ل ن  زائ ابة أو مخضرمة م ب ش تقطاب مواھ دعمھم اس ی
  الوسط الفني .

   Experimental Theatre Ensembleدائرة فرقة المسرح التجریبي  -ب    



ق         ة , بھدف تعمی دة وغریب ر وتواصل جدی فرقة تقدم تجارب اختباریھ ألشكال تعبی
ب ض جوان تخلص بع رحیة , لتس ي األدوات المس ویر ف أثیر , أو التط راث , أو  الت الت

ة  ى النخب ھا إل ھ بعروض ة تتوج ي فرق ة . وھ ارح العالمی ي المس ورات ف اري التط لتج
ا  ا , وتلمس مدى نجاحھ ذوق أعمالھ والفئات المثقفة وحسنة االطالع , بحیث تستطیع ت
دي  رحي التقلی ار المس ر المعم ى كس عى إل كل والمضمون . وتس ین الش ة ب ي المالءم ف

انون من ذوي المواھب  أحیاناً , وتقدیم العروض في فضاءات مغایرة . یخرج للفرقة فن
  المتمیزة , سواء من المخضرمین أو من الجیل الجدید .

    Toueing Theatre Companyدائرة فرقة المسرح الجوال  -ج    
ي        ا ف وال بھ مة للتج ي العاص توى ف دة المس روض جی ة ع ى تھیئ دف إل ة تھ فرق

ل السویداء ت المحافظات السوریة، خاصة ة , مث اً مسرحیة محترف ك فرق ي ال تمتل لك الت
ة نصوصاً سوریة  تج الفرق زور والحسكة والقامشلي . تن ر ال ودرعا وادلب والرقة ودی
ال  وعربیة وعالمیة , إنما بمواصفات تقنیة من حیث الدیكور واإلضاءة تمكنھا من االنتق

الي بسھولة وتكلفة مقبولة , وذلك بھدف نشر المسرح في أم اكن تفتقر إلیھ , وتشجع بالت
رة محدودة ,  تطور عمل الھواة ھناك . ویمكن للفرقة أن تقدم عروضھا في العاصمة لفت

  وذلك الختبار جودتھا وصقل مواھب طواقمھا وذلك قبل التنقل في المحافظات .
    Children & Puppets Theatreدائرة فرقة مسرح األطفال والعرائس  -د    

روض فرق        ھ ع ال , ومن ى األطف ة إل روض موجھ ھ ع اً , من اطاً مزدوج دم نش ة تق
ئة   ال والناش دى األطف اٍل ل ي ع الي ومعرف ة ذوق جم ى تنمی دف إل ي تھ رائس . وھ ع
رفین , وتشجع  لتشجیعھم على ارتیاد المسرح حین یكبرون . تستخدم الفرقة ممثلین محت

بعض الم ا تستعین ب ابة األخرى . تستخدم الخریجین الجدد بوجھ خاص , كم واھب الش
ق  ذي یحق ل ال ق والجمی كل الالئ دمھا بالش ال , وتق رحیات أطف ا مس ي إنتاجاتھ ة ف الفرق

  الفائدة في التربیة والمتعة معاً .
      People Theatreدائرة فرقة مسرح الشعب في أیة محافظة  –ھـ    

ة فرقة تنشأ في المدینة المركزیة لكل محافظة من              ة الثقاف ع لمدیری المحافظات , وتتب
في المحافظة . تقدم الفرقة عروضاً مسرحیة وفنیة منوعة في مركز المحافظة , وتجول 
ة من  ى أوسع مدى . تستقطب كل فرق ن الراقي عل ا لنشر الف في البلدات المجاورة لھ

ون المسرحیة " وأصحاب المو اھب فرق المحافظات الخریجین من " المعھد العالي للفن
  في المحافظة , وتسعى إلى تقدیم عروض جماھیریة .

  تبع لھوتقسم الفنون االستعراضیة : -2
  دائرة فرقة دمشق القومیة للفنون الشعبیة . -1
  دائرة فرقة الرقص الحدیث . -2
  دائرة فرقة الموسیقى العربیة والكورال . -3

  :یتبع لھو قسم الشؤون اإلداریة والمالیة :  -3
  ویتبع لھا: داریة :دائرة الشؤون اإل  -1

  * شعبة الدیوان .        
  * شعبة الذاتیة ( العاملون ) .        



  * النسخ والتصویر .        
  * الھاتف والمستخدمین .        

  دائرة الشؤون المالیة :  -2    
  * شعبة الرواتب واألجور .       
  * شعبة التدقیق .       
  * شعبة المستودعات .       

د متوسط ,         نھم عن معھ ل شھادة أي م ذین : تضم خریجین ال تق * شعبة المنتجین المنف
ث  ة , بحی ال الفنی ي األعم ة ومخرج ؤون المالی رة الش ین دائ لة وصل ب ون بص یقوم
ین  ین والتقنی زام الممثل یؤمنون متطلبات كل عمل , ویشرفون على سیر التدریبات والت

  واالستالم . . وتتبع للشعبة لجان المبایعة
  ویتبع لھا: دائرة التصمیم والتقنیات :   -3     

  * شعبة الدیكور :      
  ( تصمیم + تنفیذ + ورشة نجارة + ورشة حدادة + مستودع دیكور )          

  * شعبة األزیاء :     
  ( تصمیم + ورشة خیاطة + مستودع أزیاء ) .        

  * شعبة اإلكسسوار :      
  تصمیم وتنفیذ إكسسوارات + أقنعة + دمى وعرائس + مستودع إكسسوارات ).  (        

  * شعبة اإلضاءة والصوت :     
  ( تصمیم وتنفیذ إضاءة + تسجیل مؤثرات وتنفیذ صوت + مستودع أجھزة ).       

  * شعبة المكیاج :     
  ویتبع لھا: دائرة العالقات العامة واإلعالم :  -4   

  لترجمة والمراسالت .* شعبة ا      
  * شعبة استقبال الوفود ومرافقتھا .      
  * شعبة الدعایة واإلعالن .      
  * شعبة المعلوماتیة والبرمجة .      
  * شعبة التوثیق واألرشفة .      
ى        رامج الصاالت واإلشراف عل ا تنظیم ب * دائرة صاالت العروض المسرحیة :ومھمتھ

ا وترت ك إدارة أعمالھ دریبات , وذل روض والت داول الع ث ج ن حی ا م یر برامجھ ب س ی
  بالتنسیق مع مدیري الفرق الفنیة ومخرجیھا والمنتجین المنفذین ألعمالھا .

  قسم المتابعة والتقییم : ویتبع لھ : -4
  دائرة الشؤون الثقافیة . -1
  دائرة تقنیات الموسیقى والرقص . -2
  دائرة تقییم مكافآت النصوص . -3
  مكافآت التصمیم ( دیكور وأزیاء ) .دائرة تقییم  -4

  الفصل الثاني عشر
  مدیریة المراكز الثقافیة العربیة والمكتبات



  :التالیة تتولى مدیریة المراكز الثقافیة العربیة والمكتبات المھامو -26المادة 
  اإلشراف على مدیریات الثقافة في المحافظات . -1        

ة ا -2 ز الثقافی ى المراك اح اإلشراف عل راح افتت وزارة , واقت ة لل وریة التابع ة الس لعربی
اء نشاطھا  ة في المحافظات، وإغن دیریات الثقاف دة بالتنسیق مع م ة جدی مراكز ثقافی
ع  اق م زة باالتف ب واألجھ راء الكت ة لش ات الالزم دھا بالموافق ى تزوی ل عل والعم

  المدیریات المختصة.
ق تنسیق االتصال بین مدیریات الثقاف -2         ا یتعل وزارة فیم دیریات المختصة في ال ة والم

  باختصاصاتھا .
ة  -3         د موافق ذھا بع ى تنفی وضع مشاریع وبرامج لنشاط المراكز الثقافیة، واإلشراف عل

اریر  ة تق ا، ودراس وزارة علیھ ة ال د موافق ة بع دیریات الثقاف الل م ن خ وزارة م ال
  ن المالحظات علیھا .وإحصاءات ومقترحات ھذه المراكز وجمعھا، وبیا

  تأمین حاجات المراكز الثقافیة من األفالم وتنظیم جوالتھا . -4        
ة  -5         اإلشراف على معاھد الثقافة الشعبیة وفق أنظمتھا الخاصة، ووضع الخطط الالزم

  لتطویرھا وتحسین نشاطھا وتوسیعھ.
ة في متابعة تنظیم المحاضرات والندوات والمواسم ا -6        لثقافیة ومختلف النشاطات الثقافی

  المراكز الثقافیة.
ة  -7        ز الثقافی ات المراك ة لمكتب ب الالزم أمین الكت ب وت ى دور الكت ي عل راف الفن اإلش

دھا بالسجالت  ذلك تزوی ا، وك العربیة ومكتبات الوحدات الثقافیة المتنقلة، وعلى اقتنائھ
ا  ة لعملھ د العلمی میة، ووضع القواع ى الرس ل عل نیفھا والعم ا وتص ة مقتنیاتھ كفھرس

  صیانتھا.
ع  -8        اق م ة باالتف ائل الممكن ع الوس ل بجمی وزارة ، والعم ة ال ى مكتب راف عل اإلش

ي تساعد  ة الت ا بالكتب والمراجع األساسیة والوثائقی ى إغنائھ المدیریات المختصة عل
  الوزارة والعاملین فیھا في مھماتھم الثقافیة والتوجیھیة.

  اقتراح الموافقة على إقامة المعارض الثقافیة بالتعاون مع الجھات المختصة . -9
  إصدار نشرة تبین أھم األنشطة في المراكز وفعالیاتھا في المحافظات . -10       
اء -11     تثماریة لبن المشاركة في اجتماعات ھیئة تخطیط الدولة أثناء إقرار الموازنة االس

  نسیق مع مدیریة التخطیط.المراكز الثقافیة بالت
  المشاركة مع وزارة اإلدارة المحلیة لوضع الموازنة الجاریة للمراكز الثقافیة. -12       
  : ما یلي مدیریة المراكز الثقافیة العربیة والمكتباتیتبع ل -27المادة 
  دیوان المدیریة.  –أوالً       

اً      ة –ثانی ز الثقافی رة المراك ل و:  دائ تم بك ة تھ ة العربی ز الثقافی ؤون المراك ق بش ا یتعل م
ات  ة المالك الل متابع ن خ وریة م ة الس ة العربی ي الجمھوری من أراض وریة ض الس

  شعبتان:تتبعھا وإحداث المراكز ومتابعة الموازنات وتجھیزات المراكز الثقافیة و
  : عھاویتب: تعمل على متابعة المراكز الثقافیة  شعبة المراكز الثقافیة -أ         



ات -1            ز والمالك داث المراك ة إح ب متابع واردة  مكت ات ال ة المقترح وم بدراس : تق
راح  ا، واقت بة لھ ي المحافظات ووضع المالكات المناس ة ف بإحداث المراكز الثقافی

  بتوسیع مالك المراكز األخرى حسب الحاجة .
قوم بالتعاون مع الجھات المختصة : ی مكتب متابعة الموازنات وتجھیزات المراكز -2          

ابع  تثماریة، ویت ة واالس ات الجاری ن الموازن ة م ز الثقافی ات المراك ة احتیاج بدراس
  تنفیذ الخطط لبناء المراكز الثقافیة في المحافظات .

: یشرف على متابعة وتقویم أنشطة المراكز من  مكتب متابعة األنشطة والفعالیات -3          
تح  محاضرات وندوات تم ف ز، وی ذھا المراك ي تنف ات األخرى الت وأمسیات والفعالی

ذة والمقترحة  ات المنف ین األنشطة والفعالی مصنفات وسجالت خاصة بكل مركز تب
ة وزارة  ن خط ھ م تمد عمل ة، ویس ذه الغای یف مخصص لھ من أرش ا ض ویحفظھ

  الثقافة المعممة إلى المراكز الثقافیة .
: ومھمتھا متابعة شؤون الحاسب في المدیریة والمراكز حاسبشعبة اإلحصاء وال -ب          

الثقافیة وإجراء إحصاءات دقیقة توضح أعمال المراكز الثقافیة السنویة ویتبعھا كل 
  من: 

: مھمتھ فتح سجالت إحصائیة بالمراكز الثقافیة، وإحصاء عدد  مكتب اإلحصاء -1
ة  د مدیری ة وتزوی ا المختلف ذة بأنواعھ اریر اإلحصائیة األنشطة المنف التخطیط بالتق

  المطلوبة .
ات  مكتب الحاسب -2 ة وخاصة المكتب ط المراكز الثقافی ذ مشروع رب : مھمتھ تنفی

ز  ي المراك ت ف ب واالنترن ؤون الحاس ة ش وزارة، ومتابع ع ال زي م ب مرك بحاس
الثقافیة، وتأمین موافقات الشراء للمراكز المحدثة، إضافة إلى طباعة برید المدیریة 

ة وإ ي كاف ریجین ف بین والخ داد المنتس نویة إلع لیة والس ائیات الفص داد اإلحص ع
  المعاھد وتسجیلھا. .

  : شعبة المكتبات -ج      
رد   ث الج ن حی ة م ب الوطنی ة ودور الكت ز الثقافی ات المراك ؤون مكتب ى ش رف عل تش

دھا من خ الل السنوي وإجراء المطابقة وتزوید المكتبات بموافقات شراء الكتب وتزوی
  : ویتبعھاالمراكز بنسخ عن مطبوعات الوزارة و الكتب التشجیعیة 

مكتب الجرد السنوي :یتابع عملیة جرد المكتبات وإجراء دراسة على عملیة الجرد  -1         
  ومن ثم إجراء مطابقات للمكتبات التي یتم اختیارھا سنویاً .

ن مطب -2         ب م ز بالكت ات المراك د مكتب ب تزوی ب مكت ن الكت خة م وزارة ونس ات ال وع
  التشجیعیة وإعداد الموافقات الالزمة على طلبات الشراء من دور النشر الخاصة .

مكتبة الوزارة : تعمل على استقبال نسخة من مطبوعات الوزارة ونسخة من الكتب  -3        
  التشجیعیة وتعمل على إعارة الكتب لموظفي الوزارة وفتح سجل خاص باإلعارة .

رد  -4         ي ت ة الت ى المراكز الثقافی المستودع  یقوم بتجمیع المجالت والكتب وتوزیعھا عل
  من الوزارة أو الجھات األخرى حسب القوائم المعدة لذلك .

ة الشعبیة –ثالثاً       د الثقاف ة : ودائرة معاھ د الثقاف ق بشؤون معاھ ا یتعل ى كل م تشرف عل
  الشعبیة، ویتألف من:



عبة المعا -1 دش ا  ھ عبیة وتطویرھ ة الش د الثقاف ى دورات معاھ راف عل ا اإلش : مھمتھ
  مكتبان :، ویتبعھا وتحدید المناھج المناسبة وتطویرھا

جیلھا،  -              د وتس ي المعاھ ة ف دورات المفتتح ة ال ھ متابع دورات : مھمت ب ال مكت
ذ تح سجل خاص ب دقیقھا، وف د ت د بع لك وتصدیق الشھادات الصادرة عن المعاھ

  وتوسیع ھذه الدورات، ویستقبل برید المعاھد وإعداد اإلجابات الالزمة لھا .
ة  -             د الثقاف ى معاھ ا عل تھا وتعمیمھ اھج ودراس ة المن ھ متابع مكتب المناھج : ومھمت

افي  الشعبیة وتطویر ھذه المناھج بشكل آني متزامنة مع عملیة التطور العلمي والثق
.  

  عشر الفصل الثالث
  دیریة الفنون الجمیلةم

  
اط :28المادة  ة تن ون الجمیل ة الفن زة  بمدیری ة الممی ة الحضاریة والثقافی ى الھوی اظ عل الحف

  السوریة عن طریق:
 توثیق الحركة التشكیلیة السوریة في كافة مجاالتھا . -1           
 تفعیل األنشطة الثقافیة والتشكیلیة محلیاً وعربیاً وعالمیاً . -2           
 تفعیل الحركة التنفیذیة والتشكیلیة وتوفیر المطبوعات المختصة . -3           
 رعایة العملیة اإلبداعیة وتنمیتھا وتوسیع آفاقھا . -4           
 تقدیم خدمات للفنانین التشكیلیین لدعم إنتاجھم الفني . -5           
دوات فن -6            ة ون ة وخارجی ى إقامة أنشطة وفعالیات محلی ة لتسلیط الضوء عل ی

 مستجدات الحركة التشكیلیة العربیة والعالمیة .
د المختصة والمواھب  -7            ة والمعاھ ون الجمیل استیعاب الخریجین من كلیة الفن

  الفردیة وتوفیر المجاالت المناسبة لرعایة ھذه المواھب .
  :تتألف مدیریة الفنون الجمیلة من الدوائر التالیة و: 29المادة 
  وتناط بھا المھام التالیة:دائرة المعارض والمقتنیات:  -1  

  اإلشراف على تنظیم المعارض الرسمیة لفناني القطر والمشاركة في
  الفنیة والمسابقات. تالمعارض العالمیة وإقامة المھرجانا

   ون ارض الفن ة ومع ة، واألجنبی ارض الفردی ة المع ة إقام دراس
 ن األطفال.التطبیقیة المختلفة ومعارض فنو

  ال ظ أعم ة وحف ان المختص ق اللج ن طری ة ع ال الفنی اء األعم اقتن
 وتراث الفنانین لألجیال.

  اإلشراف على إنشاء صاالت العرض ومتاحف الفنون الجمیلة وعلى
 العمل فیھا وفق األنظمة الخاصة بذلك.

  ة ة المعارض الفنی اإلشراف على صاالت العرض الخاصة، ومراقب
ي في المراكز األجنب ھ ف ك كل یة عن طریق اللجان االختصاصیة وذل

 حدود األنظمة النافذة.



د المتوسطة،  -2   ة والمعاھ ون التشكیلیة والتطبیقی ز الفن رة مراك ام دائ ا المھ اط بھ وتن
    التالیة:

  ع ة، ووض كیلیة والتطبیقی ون التش ز الفن ى مراك ي عل راف الفن اإلش
ا ا بالتع ا، وتنظیمھ ویر عملھ ط لتط رامج والخط ع اإلدارات الب ون م

 المحلیة.
  ع یة ووض ة االختصاص طة التطبیقی د المتوس ى المعاھ راف عل اإلش

راح الخطط الخاصة  ة، واقت اون مع الجھات المعنی البرامج لھا بالتع
  بافتتاح معاھد جدیدة.

  
  عشر  رابعالفصل ال
  الھندسةمدیریة 

  المھام اآلتیة : الھندسةتتولى مدیریة   -30المادة 
ا أو مشاریع إعداد اإلضبا - دة منھ وزارة سواء الجدی رة التنفیذیة لمشاریع ال

  الترمیم والتحدیث، (باستثناء دفاتر الشروط الحقوقیة والمالیة الخاصة)
 متابعة تنفیذ المشاریع الخاصة بالخطة االستثماریة في الوزارة. -
  تنفیذ ما تكلف بھ من أعمال ھندسیة من قبل الوزارة. -

  لھا: ویتبع        
  دیوان المدیریة.  –أ         
ائي:  –ب        اري واإلنش ب المعم اركةالمكت ھ المش داد  وضمن ومھمت ي إع اختصاصاتھ ف

ویة  یین لعض یح االختصاص دقیقھا، وترش یة وت ات الھندس الدراس
  اللجان الفنیة، ولجان اإلشراف واالستالم التي یكلف بھا أصوالً.   

ـاء:  -ج        ب الكھربـــ ھ مكت اركةومھمت من المش ات  وض داد الدراس ي إع اتھ ف اختصاص
ة،  دقیقھا، وترشیح االختصاصیین لعضویة اللجان الفنی یة وت الھندس

  ولجان اإلشراف واالستالم التي یكلف بھا أصوالً.    
ـكانیك: -د        ب المیـــ اركة مكت ھ المش من ومھمت ات  وض داد الدراس ي إع اتھ ف اختصاص

دقیقھا، وترشیح یة وت ة،  الھندس االختصاصیین لعضویة اللجان الفنی
  ولجان اإلشراف واالستالم التي یكلف بھا أصوالً.   

  
  

  الفصل الخامس عشر
  مدیریة ثقافة الطفل

  
  :مدیریة ثقافة الطفلمھام  :31المادة 
  نشر النتاج الثقافي بین مختلف فئات األطفال وشرائحھم . -1       



ات الشعوب تعزیز الھویة الحضاریة وا -2        ى ثقاف اح عل ومي، واالنفت لثقافیة واالنتماء الق
  األخرى، والتعریف بھا عبر النتاج الثقافي المقدم لألطفال .

  رعایة مواھب األطفال وإتاحة الفرص لتنمیتھا وتوسیع آفاقھا . -3      
  طفل .االستثمار األمثل للكفاءات والخبرات المحلیة لتقدیم نتاج ثقافي متطور لل -4      
  االستثمار األمثل لإلمكانیات المادیة المتاحة إلیصال الخدمات الثقافیة لألطفال . -5      

  الدوائر التالیة : مدیریة ثقافة الطفلتتبع ل -32المادة 
  و تناط بھا المھام التالیة: دائرة التألیف والمطبوعات : -أ    

  جھة لألطفال والصادرة باسم الوزارة .التشجیع على إصدار الكتب والمطبوعات المو -1      
ة  –مسرحیة  –قصة  –تلقي المخطوطات في مجاالت التألیف المختلفة ( شعر  -2       روای

اب  – ة السوریة للكت ى الھیئ ا إل ز منھ ل الممی ال، وتحوی دراسات ) والمخصصة لألطف
  إلقرار نشرھا.

  صوص .تكلیف رسامین متخصصین بوضع الرسوم الالزمة للن -3     
وضع الخطط السنویة لرعایة إصدار عدد معین من كتب األطفال سنویاً في المجاالت  -4     

ة  ة         ( العلمی ة  –المختلف ل  –األدبی ة ) وللمراح ة اللغ ب ثنائی ة والكت التاریخی
  العمریة المختلفة، واستكتاب الكتاب والرسامین لتحقیق الخطة .

وزارة إعداد وإصدار الوثائق ا -5     ال الصادرة عن ال ة عن كتب األطف لبیبلوغرافیة الالزم
  والتعریف بھا وبمؤلفیھا .

  إنشاء وتطویر مكتبة متكاملة وشاملة ومرجعیة لكل ما كتب لألطفال في مقر المدیریة. -6    
ال  -7     ة مدى إقب ة، ومعرف واد ثقافی ال من م دم لألطف ا یق ام بدراسات حول مضامین م القی

 لیھا ورأیھم فیھا . األطفال ع
  ویناط بھا المھام التالیة: دائرة األنشطة الثقافیة : -ب

ال والمشاركة في المعارض  -1      ة لكتب األطف ة المعارض السنویة والدوری اإلعداد إلقام
  العربیة والدولیة الخاصة بثقافة الطفل، وذلك بالتنسیق مع مدیریة المعارض .

ل، تنظیم لقاءات ومحاضرا -2      ة الطف ت وندوات فكریة ودراسات حول أدب األطفال وثقاف
  واالستفادة من الخبرات الوطنیة والعربیة والدولیة في ھذا المجال .

ة  -3      ات المكتبی ة والمحط ز الثقافی ي المراك ال ف ات األطف ة بمكتب ام الخاص ز األقس تعزی
  والجوالة، وتزویدھا بالكتب والمجالت الخاصة باألطفال .

ة  -4      دمات الثقافی دیم الخ م لتق ة بھ طة خاص ز أنش ال ومراك دة لألطف ات جدی اح مكتب افتت
  المختلفة لھم .

ي  -5      ر األدب االت التعبی ي مج ا ف ب ورعایتھ اف المواھ ال الكتش ابقات لألطف یم مس تنظ
  والفنون .

االت ا -6      ي المج وبین ف ال الموھ طة خاصة لألطف ارض وأنش یم مع داد لتنظ ة اإلع لمختلف
  بالتنسیق مع مدیریة المعارض .

اقش  -7      ر رحالت وجوالت و ورشات عمل تن ال المحافظات عب ین أطف اءات ب تنظیم لق
  الموضوعات التي تھم األطفال .



مؤسسة  –المسارح والموسیقى  -التعاون مع المدیریات المعنیة (الھیئة السوریة للكتاب -8     
  یلة) لتقدیم أعمال مخصصة لألطفال ضمن خطط مشتركة. السینما ومدیریة الفنون الجم

  التعاون مع وزارة التربیة لتطویر المكتبات المدرسیة . -9     
  تنظیم وتنفیذ احتفالیات یوم الطفل العربي والعالمي . – 10    
 وضع الخطط واآللیات الالزمة لتنفیذ ھذه المھام . -11    
  :تالیةط بھا المھام التنا :دائرة التنسیق والمتابعة  -ج

ات  -1      ات والمنظم وزارات والمؤسس ات وال ع الجھ یق م ال والتنس أمین االتص یم وت تنظ
ا  ة م ل، ومتابع ة الطف ا یخص ثقاف اركة فیم ة، والمش ال الطفول ي مج ة ف ة العامل الوطنی

  یصدر عنھا واالستفادة منھ .
ة تنظیم وتأمین االتصال والتنسیق مع المؤسسات وال -2      ة العامل ة والدولی منظمات العربی

  في مجال الطفولة، والمشاركة في نشاطاتھا، ومتابعة ما یصدر عنھا واالستفادة منھ .
ال  - 3     تنظیم االتصال بالمؤسسات والجھات المعنیة بإصدار مجالت وسالسل لكتب األطف

  واالشتراك فیھا.
  ام.وضع الخطط واآللیات الالزمة لتنفیذ ھذه المھ -4    
  دائرة ثقافة الطفل في مدیریات الثقافة بالمحافظات ومھامھا : –د 
ة  -1     ن المدیری ا م ف بھ ي تكل طة الت ذ األنش راءات لتنفی ات واإلج ط والسیاس وضع الخط

  المركزیة .
  القیام بأنشطة خاصة بھا بما یتوافق مع المھام الرئیسیة للمدیریة المركزیة . -2     
ة أنشط -3      ة متابع د المدیری ا وتزوی اركة بھ ل والمش ة بالطف ات األخرى المتعلق ة الجھ

 بتقاریر عنھا. 
ـ اري :  -ھ ب االستش ال والمكت ي مج ادیمیین ف راء أك ن خب ألف م ة، ویت دیر المدیری ع لم یتب

وبین في  الطفولة، وكذلك كتاب ورسامین من ذوي الخبرة في ھذا المجال وأطفال موھ
  / أعضاء على الشكل التالي :10ضاءه  / یكون عدد أع ،مجاالت مختلفة

ام )  2/ من الخبراء ( 5/                  ال 5/، أكادیمیین + كاتب + شاعر + رس / من األطف
وم  ون والعل ي والفن ر األدب ن رواد التعبی د ، وم ھر وعن ل ش اً ك ب اجتماع د المكت یعق

ویتم اختیار أعضائھ ، الضرورة، وتكون اجتماعاتھ برئاسة مدیر المدیریة وبدعوة منھ
  ، وغایتھ:بقرار من الوزیر بناء على اقتراح من مدیر المدیریة لدورة مدتھا سنتان

ة وأدب  -1          ا في إطار الطفول ذ مھامھ تقدیم النصح والمشورة للمدیریة فیما یتصل بتنفی
  األطفال وفنونھم.

  المناسبة . المساعدة في وضع الخطط وتقییمھا وتحدید اآللیات -2         
تأمین مشاركة األطفال وأخذ رأیھم فیما یقدم لھم من كتب ومطبوعات وما یخصھم  -3         

  من أنشطة .
  
  
  
  



  عشر  سادسالفصل ال
  مدیریة حمایة حقوق المؤلف

  الملكیة الفكریة
  :)الملكیة الفكریة( مدیریة حمایة حقوق المؤلف مھام :33المادة 
ات وال       داع المؤلف ات * إی رات ومخطوط ات ونش ب وكتیب ن كت رة م نفات المبتك مص

ة،  ة والغنائی ة والتلفزیونی ینمائیة واإلذاعی نفات الس رحیات والمص رات ومس ومحاض
وغرافي، ومصنفات المصورات  ومصنفات الفنون التشكیلیة والتطبیقیة والتصویر الفوت

ا أ ارة أو والخرائط الجغرافیة والتصامیم والمخططات المتصلة بالطبوغرافی ن العم و بف
  بالعلوم، والمصنفات المعلوماتیة.

  * النظر في االعتراضات على طلبات التسجیل .      
  * حمایة حقوق المؤلفین بواسطة شعبة ضابطة عدلیة .      
دعین        مح للمب ا یس ت، بم ى االنترنی ات عل دة بیان اء قاع ك بإنش واطنین، وذل دیم الم * تخ

  الرسوم عن طریق الشبكة . بالتسجیل واإلبداع ودفع
دوات  ق الن ن طری اورة ع وق المج ف والحق وق المؤل ایا حق وعي بقض ر ال * نش

  والمؤتمرات والمحاضرات وأي وسیلة ممكنة أخرى .
ا  ة األخرى في كل م ة والمنظمات الدولی ة الفكری ة للملكی ة العالمی * التعاون مع المنظم

اورة، واالس وق المج وق المؤلف والحق ق بحق اعدة یتعل دریب والمس رامج الت ن ب تفادة م
  التي تقدمھا ھذه المنظمات للدول النامیة .

اج المصنفات  ع وإنت ع وتوزی * القیام بجوالت دوریة على جمیع المحالت التي تزاول بی
ي  اكن ف ك األم ة تل ي تثبت أحقی ائق الت ي الوث دقیق ف ة الت ي القطر، بغی ة ف ا كاف بأنواعھ

  نفات.حیازة وعرض وإنتاج تلك المص
عیدین  ى الص ف عل وق المؤل ال حق ي مج ة ف میة المختص ات الرس ع الجھ اون م * التع

  العربي والعالمي. 
  : مدیریة حمایة حقوق المؤلفل تبعت :34المادة 

  دیوان المدیریة. -1 
  : ویتبع لھادائرة اإلیداع والتوثیق,  -2  

 مھمتھا:و شعبة منح الوثائق :  -أ  

د  -          ر اإلی یم محض ب تنظ نح طال جیل، وم ب التس ن طال ة م ائق المقدم اع بالوث
ن محضر  خة م ة، نس روط المطلوب تكمالً الش ھ مس ھ طلب د إیداع جیل عن التس
داع، مفصالً  إیداعھ للطلب، وفق النموذج المعتمد، موقعاً من رئیس دائرة اإلی

  فیھ ما تم استالمھ، وتاریخ ذلك اإلیداع ورقمھ المتسلسل.

ى تسجیلھا، تنظی -              ة عل ي تمت الموافق داع الت ات اإلی دمي طلب ة التسجیل لمق م وثیق
زوم  ة ل ا للجھات المعنی ة، ورفعھ بعد التثبت من استكمالھا لشروط التسجیل القانونی

  تصدیرھا أصوالً. 
دعین وشعبة الدراسات والتدقیق :  -ب       مھمتھا دراسة الطلبات المقدمة من المؤلفین والمب

  ھا لشروط اإلیداع وتضم :ئن استیفاوالتأكد م



  مكتب الفنون . -         
 مكتب العلوم . -         
  مكتب اآلداب . -             

  : ویتبع لھادائرة المتابعة  -3
دیریات  شعبة التنسیق : -أ         وزارات ومع م ة ال ة مع بقی ة المدیری ا تنسیق عالق ومھمتھ

  ي مجال حمایة حقوق المؤلف.تتابع التطورات العالمیة ف،والوزارة
  ومھمتھا : ،شعبة الضابطة العدلیة  -ب      
انوني  -           راء المقتضى الق ف وإج وق المؤل ى حق ة عل داءات الواقع د االعت رص

   0بشأنھا 
تلقي الشكاوى بحوادث االعتداء على حقوق المؤلف، وتنظیم الضبوط الالزمة،  -  

  وإحالتھا إلى المراجع المختصة . 
 فتح السجالت الالزمة لذلك . -         
    

  
  
  

  عشرسابع الفصل ال
  مدیریة الرقابة ( على المصنفات الفنیة )

  
  : مھام مدیریة الرقابة :35المادة 

ینما-تنظیم أعمال الرقابة على األشرطة السینمائیة  -1      ة للس ، -بالتنسیق مع المؤسسة العام
وتیة /المرئیة رطة الص واع األش ف أن دیوومختل توردة  -(الفی زر) المس راص اللی أق

ة  اً ألنظم ا وتصدیرھا وفق ة لعرضھا وبیعھ رخص الالزم نح ال ا وم وإصدار إجازاتھ
  م.  1961/ لعام 51الرقابة الصادرة بھذا الشأن عمالً بأحكام القانون رقم/

شرطة مراقبة الصور الفوتوغرافیة واإلعالنات الورقیة, والالفتات الخاصة بالدعایة لأل -2    
  الصوتیة .

ا، وحفظ  -3     مسك سجالت الرخص والضبوط للمواد المراقبة, وتنظیم البطاقات الالزمة لھ
وب  ي حاس ات ف ذه المعلوم ال ھ ة، وإدخ ة بالمراقب تندات الخاص ائق والمس ع الوث جمی

  المدیریة .
ارك بم -4     زر من إدارة الجم راص اللی وجب استالم األشرطة الصوتیة واالسطوانات وأق

ى  لیمھا إل ا وتس ة، وإعادتھ ى الرقاب ا لعرضھا عل ى نقلھ راف عل میة، واإلش ائق رس وث
  أصحابھا .

  تنسیق األعمال بین لجان الرقابة وإصدار قرارات تشكیلھا بتوقیع الوزیر . -5   
تنظیم الملفات، واستكمال الوثائق الالزمة لترخیص مكتب تداول أشرطة الفیدیو وحفظھا  -6   
.  



وعین  -7    انین الممن خاص والفن االت واألش ركات والوك ماء الش رس بأس اف مفھ یم كش تنظ
  بموجب توصیات مكتب المقاطعة، وحفظ قرارات المنع الصادرة بحقھم .

ة،  -8   ام الرقاب ذ أحك ة بتنفی ام أصحاب العالق د من قی تنظیم جوالت دوریة وغیر دوریة للتأك
  . واتخاذ اإلجراءات الالزمة لقمع المخلفات

ات،  -9   ي المحافظ ة ف دیریات الثقاف أداء م ة ب راءات المتعلق یم اإلج ات وتنظ داد التعلیم إع
  والضابطة العدلیة لدیھا، ومتابعتھا بما یضمن حسن تنفیذ أنظمة الرقابة .

ة  -10 ال الرقاب ا أعم ي تتطلبھ ال والمراسالت الت ع األعم ام بجمی وبصورة عامة القی
   0المبینة أعاله 

  مدیریة الرقابة (على المصنفات الفنیة):ل بعتت :36المادة 
  دائرة السینما والفیدیو، وتتبعھا شعبتان: -1     

واد المسجل  -أ شعبة التسجیل: وتتولى وبالتنسیق مع المؤسسة العامة للسینما استالم الم
واد ك الم دیم تل ة وتق ا المطلوب ع وثائقھ ینمائیة م الم الس ا األف ة  علیھ ان الرقاب ى لج إل

دار المخت وزیر، وإص ن ال دیقھا م د تص أنھا، بع ة بش بوط المنظم ظ الض ة وحف ص
زري)  –إجازات عرضھا الالزمة، وحفظ نسخ عن الشریط المراقب(فیدیو  قرص لی

ة  رارات التعرف ة عروضھا  وق ینمائیة، ومتابع ات تصنیف الصاالت الس ظ ملف وحف
ى  الحاسب، وتنظیم والتعلیمات الخاصة بدور السینما، وإدخال معلومات الضبوط عل

  جداول مستحقات تعویضات أعضاء لجان الرقابة.
ة  -ب          ان الرقاب كیل لج اریع قرارات(تش داد مش ولى إع ة: وتت بط والمتابع عبة الض ش

ة)،  رارات إغالق الصاالت والمحالت المخالف ة وق وتسمیة أعضاء الضابطة العدلی
ات الناظ امیم والتعلیم اریع التع داد مش ولى إع ا تت لة كم ة، ومراس ال الرقاب ة ألعم م

ي  ائل الت ي المس رائیل ف ة إس ب مقاطع ائي ومكت ن الجن ة وإدارة األم ات األمنی الجھ
دقیق  ة وت ا التفقدی یتطلبھا إنجاز مھامھا، كما تتولى متابعة أعمال الضابطة وجوالتھ
د  الق بع رارات اإلغ ة ق ادرات، وإحال ظ المص ا، وحف ن قبلھ ة م بوط المنظم الض

ى  دورھا إل م/ص انون رق ام الق الً بأحك ا عم خة عنھ ظ نس ة، وحف ة العام / 25النیاب
  م. 1981/ لعام 7م والقانون رقم/1977لعام

  دائرة التراخیص:وتتولى:  -2      
ة،   -             دیریات الثقاف استالم معامالت ترخیص محالت الفیدیو في القطر الواردة من م

رارات ا اریع ق داد مش ا وإع دقیق وثائقھ دورھا، وت د ص ا بع رخیص، وحفظھ لت
دیریات  ع الم ة م ام والخاص، وإجراء المراسالت الالزم ي السجل الع وتسجیلھا ف

  المعنیة بھذا الشأن. 
منح الموافقات الالزمة لمحالت ركن االنترنت للراغبین بالحصول على الترخیص  -           

ى ا رد إل ا ی ظ م ھا، وحف ب اختصاص ة بموج ات المعنی ن المحافظ ن م ة م لمدیری
  تعلیمات ومراسالت وما یصدر عنھا.

  دائرة المراكز الثقافیة األجنبیة واألشرطة الشخصیة: وتتبع لھا شعبتان: -3       
  شعبة المراكز الثقافیة األجنبیة: وتتولى: -أ         



دیو -             ف أنواعھا(فی رطة بمختل ب واألش تالم الكت ن  -اس واردة م زري) ال رص لی ق
ك الم ا تل دم بھ ي تتق راكز الثقافیة األجنبیة والسفارات والھیئات القنصلیة وغیرھا الت

ى  ك األشرطة إل دم تل الجھات لعرض األفالم ضمن برامجھا الثقافیة في القطر، وتق
الالزمة بشأنھا ورفعھا لتصدیقھا  طلجان الرقابة المختصة لمشاھدتھا وتنظیم الضبو

ا ب الموافق داد كت وزیر، وإع ن ال تحقات م داول مس یم ج ة لعرضھا وتنظ ت الالزم
  تعویضات أعضاء الرقابة. 

واد الصوتیة/المرئیة، ذات الموضوعات الخاصة(تعلیمیة -            داول الم  -منح إجازات ت
اف ة(وزارة األوق  -دینیة)في القطر وذلك بعد أخذ موافقة الجھات المعنیة ذات العالق

  صحابھا مع الوثائق المطلوبة إلى المدیریة.وزارة التربیة)، والتي یتقدم بھا أ
ى القطر  -ب         واردة إل ولى استالم األشرطة الشخصیة ال شعبة األشرطة الشخصیة: وتت

ة  رود البریدی ة، والط ات الجمركی ن األمان اري م رض التج دة للع ر المع وغی
اتم  ا بخ أنھا ومھرھ الزم بش راء ال ن القطر وإج رطة الشخصیة، الصادرة م واألش
ة  لیمھا لصاحب العالق ا لمصدرھا، أو تس ا وإعادتھ ى معامالتھ الرقابة والتأشیر عل
ال  ا أعم ي تتطلبھ ال واالتصاالت الت ع األعم ام بجمی ا، والقی وتسجیلھا وحفظ وثائقھ

  الرقابة.
         

 
  الفصل الثامن عشر
  مدیریة المعلوماتیة

  مھام مدیریة المعلوماتیة : -37المادة 
ى تنظیم -          ا عل ا أو إدخالھ ا أو ترمیزھ المعلومات في الوزارة من حیث الحصول علیھ

وزارة  ام ال ق مھ ي تحقی اعد ف ث تس رھا، بحی ا ونش ا وإخراجھ وب، ومعالجتھ الحاس
  وأعمالھا . 

واطنین،  -        تسھیل الحصول على المعلومات وتداولھا بین مختلف جھات الدولة ومع الم
 0لتكالیف وتقلیل تعقیدات ذلك، وخفض ا

ا الخاصة بالمعلومات واالتصاالت  -          دعم وتنسیق وتسھیل التعامل مع التكنولوجی
 تقنیاً.

ة  -          ة التحتی اء البنی وزارة، وبن زیادة القدرات البشریة والتقنیة لوحدات المعلومات في ال
  المعلوماتیة واالتصاالتیة في الوزارة والجھات التابعة لھا .

 التوجھ نحو اإلدارة اإللكترونیة . -         
ي كل  -   رأي ف داء ال وزارة، وإب متابعة عملیات األتمتة التي تجري في الجھات التابعة لل

  ما یتعلق بذلك، لضمان إنجاز الربط المستقبلي بین جمیع فعالیات العمل في الوزارة.
ا -   ة لھ وزارات القیام بالتنسیق بین مدیریات الوزارة والجھات التابع وزارة وال ین ال , وب

  األخرى في شؤون التقانة .



ك  -   ع تل وبیة بالتنسیق م زات حاس دیریات لشراء تجھی ة من الم ات المقدم دراسة الطلب
ث  ن حی وزارة م ي ال ا ف ات وتكنولوجیتھ ة للمعلوم ة الشؤون التقنی دیریات، ومتابع الم

 التجھیزات والشبكات والبرمجیات، وتدریب العاملین .
زة  -         تخدام األجھ ى اس املین عل جیع الع وزارة، وتش ي ال ة ف ة اإلداری ویر األتمت تط

 الحاسوبیة من خالل رفع االقتراحات المناسبة..
دائم  -         ى التحدیث والتطویر ال ت، وعل اإلشراف على موقع الوزارة على شبكة االنترنی

 لذلك الموقع .
  شیف لمعلومات رقمیة .متابعة تحویل المستندات واألر -        

 .)   UP TO DATEتحدیث المعلومات المدخلة إلى بنك المعلومات ( -  
 ).FEED BACK(االستفادة من المعلومات الراجعة وتزویدھا لمدیریات الوزارة  -  
  : وائر التالیةدال لمدیریة المعلوماتیةتتبع  : 38المادة 
  دائرة الدراسات المعلوماتیة . -1        

  دائرة الصیانة والدعم الفني . -2        
  دائرة متابعة التنفیذ . -3        
  دائرة التدریب والتأھیل المعلوماتي . -4        
  دائرة األرشفة اإللكتروني . -5        

   ومھامھا : ،المعلوماتیة دائرة الدراسات -أ    
اتیة في الوزارة، واإلشراف المباشر إعداد الخطط الالزمة لتنشیط وتنمیة دور المعلوم -       

ة  بكات االتصال المعلوماتی ك ش ي ذل ا ف ة بم ة المتكامل ة البرمجی تثمار األنظم ى اس عل
  واالنترنیت والتأكد من جاھزیتھا المستمرة.   

ة،  -        ات خارجی ل جھ ا من قب ي یجري تطویرھ ة الت ات التطبیقی ى البرمجی اإلشراف عل
  ذه الجھات لحل اإلشكالیات المتعلقة بھا.ومتابعتھا واالتصال مع ھ

ن  -        ا م ع علیھ ا یق ة م ق، ومتابع د التطبی ة قی نظم البرمجی تثمار ال ى اس راف عل اإلش
  إشكالیات ودراستھا وتحدید مصدرھا والعمل على حلھا. 

إجراء -        ة ب ع المختلف نظم في المواق ع ال تأمین حمایة المعطیات بشكل دوري بالنسبة لجمی
زات  غیل التجھی ي تش ان ف روط األم وفیر ش ا، وت اطي لھ خ االحتی ات النس عملی

  والبرمجیات األساسیة والتطبیقیة وحمایتھا من تسرب الفیروسات. 
وزارة أو  -        ا من ال د طلبھ اتي عن تقدیم الدراسات واالستشارات الفنیة في المجال المعلوم

  المؤسسات التابعة لھا .
داد الدر -        اتإع ا (  اس ب وملحقاتھ ة للحواس ات الفنی ات، والدراس ة بالبرمجی المتعلق

 مواصفات فنیة ) .
ق  -        ا ( وف ة لھ ة الالزم ى المواصفات الفنی ة الدراسات الموضوعة والحصول عل متابع

  الوزراء ذات الصلة ) .         تعامیم رئاسة مجلس 
  لعمل المتعلقة بالمعلوماتیة .المشاركة في المعارض والندوات وورشات ا -       
دیریات  -        ن الم ا م ة إلیھ وبیة المحال زات الحاس ات التجھی ي طلب اعدة ف دیم المس تق

 والمؤسسات األخرى .



ات  -        وزارة والمؤسس ي ال ة ف ویر المعلوماتی ة لتط ة وفنی ول علمی ات وحل دیم اقتراح تق
 التابعة لھا .

  نظم البرمجیات . المشاركة في دراسة تحلیل -       
  إجراء التوصیف الفني للبرامج . -       
 إجراء صیانة البرمجیات األساسیة والتطبیقیة عند اللزوم . -       
 المشاركة في إنشاء برامج الوزارة كلما كان ذلك ممكناً. -       
  اإلشراف على عمل خدمة اإلنترنیت في الوزارة . -       

   وتتألف من:         
  شعبة الدراسات الفنیة . - 1       ً
  شعبة البرمجة وتحلیل النظم . -2       ً
  شعبة االنترنیت . -3       ً

  :ومھامھا ،دائرة الصیانة والدعم الفني  -ب   
رة   -        ع دائ اون م زوم وبالتع د الل ة عن یة والتطبیقی ات األساس یانة للبرمجی راء ص إج

  الدراسات .
 انة دوریة للتجھیزات الحاسوبیة .إجراء صی -       
ات  -        ة عملی زة ومتابع یب األجھ ي تص ال الت ال األعط تخدمین حی كاوى المس ي ش تلق

ي  وبیة ف زات الحاس ة التجھی ن جاھزی د م ة للتأك والت میدانی ام بج الحھا، والقی إص
 الوزارة.

تھلكة -        واد المس تلزمات الصیانة، المشاركة مع لجنة الشراء المباشر في تأمین الم ، ومس
  والقطع التبدیلیة الالزمة إلصالح األجھزة .

ا حدث  -        تنظیم بطاقات للتجھیزات الحاسوبیة في الوزارة، وأوقات الصیانة الدوریة، وم
 من صیانة طارئة .

رة الدراسات  -        اون مع دائ وزارة بالتع ات في ال تحدیث التجھیزات الحاسوبیة والبرمجی
 ریة المعلوماتیة في مدی

 . ) UP TO DATE(تحدیث المعلومات المدخلة إلى بنك المعلومات  -       
  : ، ومھمتھادائرة التأھیل والتدریب -ج  

وزارة  -     ي حاجات ال ا یلب ة بم ة المعلوماتی ى أنظم وزارة عل إجراء دورات تدریبیة داخل ال
   0التخطیط  وبالتنسیق مع مدیریة

للمشاركین في ھذه الدورات , نوع الدورة , مدتھا , نتائج اتباع ھذه الدورة  تنظیم بطاقات -    
 وبالتنسیق مع مدیریة التخطیط في الوزارة .

 المشاركة في دورات تدریبیة في المجال المعلوماتي خارج الوزارة لتأھیل العاملین . -    
ى استخدام تدریب العاملین في الوزارة على استعمال التجھیزات الحاس -     ة وعل وبیة المختلف

  البرمجیات المطبقة واالستفادة منھا .
  : ، ومھمتھادائرة متابعة التنفیذ -د  

   وتقدیم المقترحات لالستفادة منھا. متابعة التطورات المستجدة في المعلوماتیة -    



اتي -     ل المعلوم دریب والتأھی ة للت دورات التدریبی رامج ال ة ب املین ال متابع ن عن للع ي تعل ت
  إقامتھا مختلف الجھات العامة والخاصة. 

زات  -    ب التجھی ة تركی وزارة ومتابع ي ال ة ف اریع المعلوماتی ذ المش ى تنفی راف عل اإلش
  الحاسوبیة المختلفة بما یضمن حسن عمل ھذه التجھیزات .

وزارة  -    ین ال وزارة والواسعة المدى ب ي ال ة ف ة المحلی والمؤسسات إدارة الشبكة المعلوماتی
 التابعة لھا.

  :  ، ومھمتھادائرة األرشفة اإللكترونیة -ھـ 
  تحویل المستندات الورقیة في الوزارة إلى معلومات رقمیة . -    

   المساھمة في األرشفة والتوثیق . -
  
  
  
  
  
  

  الفصل التاسع عشر
  مدیریة الرقابة الداخلیة

ادة  ارس اختصاصات - 39الم الوزیر مباشرة، وتم رتبط ب ق ت ا یتعل یما م وزارة، ال س ي ال ھا ف
  باألعمال التالیة :

ى األداء اإلداري  -1         یش عل ال التفت ام بأعم ة، والقی ة واآلنی ابتین الالحق ق الرق تحقی
ذھا  ة لتنفی ل الزمنی روعھا والمراح رح مش نویة تقت ط س الل خط ن خ اجي م واإلنت

ر ذه الخطط بق ة، وتصدق ھ اول الرقاب ي تتن د والموضوعات الت وزیر بع ن ال ار  م
  اعتمداھا من الھیئة المركزیة للرقابة والتفتیش.

انون  -2        ھ ق ا نص علی مساعدة الھیئة المركزیة للرقابة والتفتیش في أداء مھماتھا وفق م
م  یش رق ة والتفت ة للرقاب ة المركزی اریخ  24الھیئ ة، 7/8/1981ت ھ التنفیذی م وتعلیمات

اد ة الص داخلي للھیئ ام ال م والنظ وزراء رق س ال ة مجل رار رئاس اریخ  1451ر بق ت
  م.31/12/1981

ة  -3        از المركزي للرقاب اریر الجھ یش وتق ة والتفت ة للرقاب ة المركزی اریر الھیئ دراسة تق
ة  یش المتعلق ة والتفت ة للرقاب ة المركزی اریر الھیئ ذلك تق الوزارة، وك ة ب المالیة المتعلق

  ارة، وإجراء ما یلزم بصددھا .بالمؤسسات والجھات المرتبطة بالوز
ا  -4       راح م در وضعف األداء والتقصیر واألخطاء، واقت ل والھ واطن الخل الكشف عن م

  یلزم بشأن معالجتھا.
ھ أو  -5 التحقیق في الشكاوى التي تقف علیھا أو التي تحال إلیھا من قبل الوزیر أو معاونی

  الھیئة المركزیة للرقابة والتفتیش .
  

  ونالفصل العشر



  مدیریة إحیاء التراث الشعبي
  : التالیةتتولى مدیریة إحیاء التراث الشعبي المھام  -40المادة 
راث  -1        االت الت ة لمج وث المیدانی ات والبح ام بالدراس عبي , والقی راث الش جیل الت تس

  المتنوعة في محافظات القطر، وتوثیقھا بالصوت والصورة والمعلومة .
اً  إصدار نشرا -2       التراث الشعبي , ونشرھا وتسویقھا إعالنی یاحیة خاصة ب ة وس ت علمی

وتوزیعھا على الجھات المعنیة محلیاً وعربیاً ودولیاً , بھدف التعریف بالتراث الشعبي 
انیة،  ة والحضارة اإلنس ة العربی اء الثقاف ي إغن السوري، وإبراز خصوصیتھ، ودوره ف

  ونقلھ من المحلیة إلى العالمیة .
ویق  -3       ارض لتس اء ومع روض أزی ة , وع ابیع تراثی ات وأس ة مھرجان یط إلقام التخط

ة،  –محلیاً ودولیاً  –الصناعات التقلیدیة الشعبیة  ة والقومی وذلك في المناسبات الوطنی
  وبالتنسیق مع مدیریة المھرجانات.

واد خاصة ب -4      ة ن ھ، وإقام اظ علی التراث الشعبي، تعزیز االھتمام بالتراث الشعبي والحف
في مدیریات الثقافة في المحافظات، تتولى القیام بأنشطة وفعالیات ثقافیة تراثیة، تھدف 

  إلى توعیة المواطن بأھمیة التراث وضرورة العمل على حمایتھ .
العمل على اقتناء الوثائق واألدوات والمواد الضروریة إلبراز التراث الشعبي، وإتاحة  -5     

وطني في  مادتھ األصلیة ا في تأصیل الطابع ال ادة منھ الفن واآلداب، لإلف تغلین ب للمش
  إنتاجھم.

  من الدوائر التالیة : التراث الشعبيإحیاء مدیریة  تتألف :41المادة 
 دائرة الدراسات و األبحاث التوثیقیة، ومھمتھا: -1      

ة مجاال -أ  راث الشعبي بكاف ق الت ة توثی ام بأبحاث ودراسات، بغی ھ من خالل القی ت
ة، وفق خطة  ا یخص المدیری ق كل م ة استطالعیة، لجمع وتوثی جوالت میدانی
عبي  راث الش ام للت داني ع راء مسح می دف إلج بقاً تھ ة توضع مس ة علمی منھجی
التراث  اص ب جل خ اء س ورة وإنش وثیقي بالصوت والص كل ت ات بش بالمحافظ

املی احثین والع ادي، وتكلیف الب راث الالم ل العلمي المادي وسجل للت ن في الحق
راث بغرض حفظھ  ق الت دوین وتوثی البحثي التراثي بأبحاث ودراسات ھادفة، لت

  وتقدیمھ لألجیال القادمة.
  0إنشاء مكتبة تراثیة كبیرة تساعد الباحثین والدارسین في ھذا المجال  -ب   

 وتتألف ھذه الدائرة من الشعب التالیة:  
راث  شعبة التراث الشعبي الالمادي:-أ    مھام ھذه الشعبة تنحصر في  إنشاء سجل للت

ذا  -ألغاز -أمثال -الالمادي(أغاني ق ھ عادات وتقالید وفنون قولیة وحركیة) وتوثی
 النوع من التراث.

راث الشعبي -ب   شعبة التراث الشعبي المادي: مھام ھذه الشعبة ھي جمع عناصر الت
اء -المادي(أدوات عمل ي -أزی ا) من أجل حرف وصناعات تقل -ُحل ة وغیرھ یدی

 حفظھا والمشاركة فیھا بمعارض فلكلوریة.



شعبة المكتبة واألرشیف: تشجیع وتكلیف الباحثین في حقل التراث بتقدیم دراسات -ج  
ق  ذه المطبوعات لنشرھا عن طری ى ھ راث واإلشراف عل ق الت ة توثی ھادفة بغی

  الوزارة واقتنائھا.
 ھا:الدائرة الفنیة والتقنیة، ومھمت -2   

ة   -أ    األمور التراثی اص ب دیو الخ وغرافي  والفی قیھ الفوت ویر بش ور التص ولي أم ت
 ً    0وتنسیقھا وتوثیقھا وأرشفتھا إلكترونیا

ات الخاصة  -ب   ع المعلوم ن جم ة م ي المدیری ت ف ى موضوع اإلنترن راف عل اإلش
دیث الصفحة الخاصة  ى تح ال، وتشرف عل ذا المج ي ھ تجدات ف التراث والمس ب

ع بمدی ة التواصل م ب بغی ى الوی وزارة عل ع ال من موق عبي ض راث الش ة الت ری
   0العالم

  أرشفة سجالت المكتبة إلكترونیاً. -ج  
 دائرة المتابعة والمستودع: وتتألف من:-3  

ة: -أ  عبة المتابع ظ  ش ازه وحف ة إنج دوائر ومتابع ھ لل د وتوزیع تالم البری ا: اس ومھمتھ
   0عة وتصویر الوثائق وإرسال الفاكسات البیانات والوثائق وتأمین الطبا

تودع: -ب عبة المس ة  ش اص بالمدیری تودع الخ اث، والمس جالت األث ك س ا: مس ومھمتھ
   0وموجوداتھ، وفق األصول المحاسبیة الخاصة بالمستودعات

  
  

  الفصل الحادي والعشرون 
  مدیریة المھرجانات

ادة  ا :42الم اط بھ ة تن ا مھم ة خطط المھرجان ذ ومتابع رن تنفی د أن تقت وزارة بع ة لل ت التابع
  الخطة بموافقة وزیر الثقافة.

  یتبع لمدیریة المھرجانات الدوائر التالیة :  :43المادة 
وتتولى تنفیذ األنشطة العامة الخاصة بكل مھرجان دائرة العالقات العامة والمتابعة :  –أوالً   

ى وتأمین اإلقامة واإلطعام واالستقبال للمشاركین وتأمین و سائط النقل , والسھر عل
  راحة ضیوف المھرجانات .

اً    الم : –ثانی رة اإلع ة  دائ ة اإلعالمی وزارة التغطی ع المكتب الصحفي لل یق م ولى بالتنس وتت
موعة  روءة والمس الم المق ائل اإلع اء ووس االت األنب ي وك ات ف طة المھرجان ألنش

  والمرئیة .
ة تنوالدائرة الفنیة : –ثالثاً   ولى متابع ة تت ل المھرجان وكاف ذ المطبوعات والملصقات ودلی فی

ق  دات تتعل ة من مع زة الالزم مطبوعاتھ , وإعداد الوسائل الدعائیة , وتأمین األجھ
  بالصوت واإلضاءة والدیكورات

اً  ة : –رابع دائرة المالی ھ  ال أمین احتیاجات ان, وت ل مھرج ة لك ة التقدیری داد الموازن ولى اع وتت
ل المادیة بإشراف مدیر ا ة من قب وره المالی ة إجراءات تصفیة أم لمھرجان, ومتابع

     0محاسبة اإلدارة



زة واألدوات ودائرة المستودعات : –خامساً  ات المھرجان واألجھ ولى مسك سجالت مقتنی تت
  واأللبسة والمواد وحفظھا أصوالً .

  الفصل الثاني والعشرون
  مدیریات الثقافة في المحافظات

ك من خالل تقوم مدی  -أ-44المادة  ریة الثقافة في المحافظة بالمھام المناطة بوزارة الثقافة وذل
م/ رار رق ام الق ق أحك ل وف ي تعم ة، الت ي المحافظ ة ف ز الثقافی اریخ 524المراك /و ت

  ، وتعدیالتھ، وما یتبع ھذه المراكز ویعتبر جزءاً منھا:6/12/1965
  .21/3/1984تاریخ /و 386القرار رقم/ وفق أحكام المكتبة وتعمل -          
م/ -           اریخ 481معاھد الثقافة الشعبیة: وتعمل وفق ألحكام القرار رق ، 22/9/1962/و ت

م / رار رق ھ والق اریخ 497وتعدیالت ام  5/10/1961/و ت من نظ ھ المتض وتعدیالت
  صنادیق الطلبة.

م / -          رار رق ام الق ا22مراكز الفنون التشكیلیة: وتعمل وفق أحك  20/1/1965ریخ /و ت
  وتعدیالتھ.

م / -          رار رق ام الق اریخ 193مراكز الفنون التطبیقیة: وتعمل وفق أحك  9/5/1963/و ت
  وتعدیالتھ. 

  تعمل مدیریة الثقافة بشكل خاص على ما یلي:  -ب     
ة الشعبیة ومراكز  -        د الثقاف ة ومعاھ ي المراكز الثقافی اإلشراف على حسن سیر العمل ف

  الفنون التشكیلیة والتطبیقیة القائمة في المحافظة.
  متابعة تنفیذ خطة العمل السنویة التي تصدرھا الوزارة.  -       
  تقدیم االقتراحات الخاصة بتطویر العمل بالمرافق الثقافیة المرتبطة بھا. -       
ن ا -        تفادة م ي االس ي المحافظة ف ة ف ز الثقافی ین المراك دین التنسیق ب لمحاضرین والمنت

  القادمین من خارج المحافظة وكذلك المعارض والفرق الفنیة ما أمكن ذلك.
ة مع  -        ة المراكز الثقافی المشاركة في مناقشة االعتمادات التي ترصد في مشاریع میزانی

  الجھات األخرى ذات العالقة.
االقتراحات الخاصة بإحداث  المشاركة مع الجھات المختصة في المحافظة في دراسة -       

  المراكز الثقافیة الجدیدة وفق التعلیمات الصادرة بھذا الشأن.
  متابعة تنفیذ المشاریع الثقافیة وتقدیم التقاریر الدوریة بشأنھا. -       
ا في  -        ة إلدراجھ المشاركة مع الجھات المختصة في المحافظة بدراسة المشاریع الثقافی

  الخطط الخمسیة.
ة  -        األمور الثقافی ة ب عبیة المعنی میة والش ات الرس ع الجھ یق م اون والتنس ز التع تعزی

  للنھوض بالمستوى الثقافي في المحافظة. 
  تولي كافة المراسالت التي ترسل إلى الوزارة من جمیع المراكز الثقافیة في المحافظة.  -      

وزارة وسلطات اإلدارة المح -ج    وم كل من ال يتق ة ف دورھا في اإلشراف  لی كل محافظة ب
ویر  ى تط ل عل ا والعم ا ودعمھ ي المحافظات وتوجیھھ ة ف ة العربی ز الثقافی ى المراك عل
ة،  انون اإلدارة المحلی ي ق واردة ف ذلك وال ة ب ام الخاص ق األحك ك وف دماتھا، وذل خ

  والقرارات والتعلیمات المنفذة لھ.



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    الجاھزیة بالقرار رقم /  / تاریخ  /  / وقد أحدثت مدیریة
 مدیریة الجاھزیة 

  تتولى مدیریة الجاھزیة في الوزارة المھام اآلتیة: -المادة  
  في المرحلة التحضیریة للوزارة والمؤسسات التابعة لھا، في حالة السلم :  -أ

امتھم  -1 اوین إق من عن ا تض ع لھ ا یتب وزارة وم ي ال املین ف وائح بالع یم ل تنظ
  ھم. وھواتف

ة  -2 املین، ومعرف ت للع ل المبی ات نق د عرب ات وتحدی ة اآللی وائح بكاف یم ل تنظ
 خطوط السیر ذھاباً وإیاباً. 

وزارة  -3 ب ال ي مرائ ا ف املین، إم ل للع یارات نق ت س أمین مبی ة ت داد خط إع
وط  ن خط ة م ة القریب ب الدول ي مرائ ا، أو ف ة لھ ات التابع اتھا والجھ ومؤسس

 السیر. 



رات -4 ائق المق داد وث أمین  إع ة) وت ة واالحتیاطی یة والتبادلی ة (الرئیس التعبوی
 جاھزیتھا. 

تأمین جاھزیة االتصاالت في المقر العملیاتي في الوزارة والتأكد من جاھزیتھا  -5
 (الداخلیة والخارجیة) . 

ن  -6 د م املین والتأك ا الع ى إلیھ ن أن یخل ي یمك اطق الت ة المالجئ أو المن جاھزی
ة جاھزیتھا وقدرتھا على استیعا ة قریب ب العاملین، ویفضل أن تكون في منطق

 من الوزارة. 
وزارة  -7 ة لل ة األمنی داد الخط ق بإع ا یتعل ة فیم ة األمنی ل اللجن ي عم اركة ف المش

 وبإشراف عام من معاون الوزیر المختص . 
د المھل  -8 ة وتحدی ة واالحتیاطی رات التبادلی ى المق إعداد جدول حساب التحرك إل

  الزمنیة الالزمة للتحرك.
 تحدید وتدقیق كافة الواجبات الوظیفیة لكافة العاملین في المقرات. -9

 تفقد واختبار كافة أجھزة الوقایة الفردیة المتوفرة في الوزارة.  -10
 إعداد وتنظیم خطة إخالء المباني الرئیسیة للوزارة. -11
ة من خالل  -12 ة حقیقی دابیر بأزمن ة الت ط كاف وزارة ورب ة لل إعداد خطة الجاھزی

  تجارب عملیة.
وزارة (من  -13 تنظیم وفتح سجالت لمراقبة وتدقیق الدخول والخروج من وإلى ال

 العاملین والزوار واآللیات) . 
ن  -14 ددة) م وزارة (ضمن النسب المح ي ال ة ف ة الذاتی ات الحمای كیل مجموع تش

اء ة (إطف ذه الغای اذ) والتحقق من  –إسعاف  –إخالء  -العناصر المدربة لھ إنق
 إلى خطة الدفاع المدني . فھمھم لمھامھم استناداً 

 التأكد من جاھزیة أجھزة اإلطفاء ومراقبة صالحیتھا.  -15
 إعداد لوائح المناوبة بالمقر العملیاتي للوزارة ومراقبة تنفیذھا والتقید بھا.  -16
 وضع لوائح بالعناصر الكفؤة للعمل في المقر العملیاتي وتحدید مھامھم .  -17
ا اإلشراف على مكاتب الجاھزیة في الجھات  -18 وزارة واالتصال بھ ع لل التي تتب

 بشكل دوري لتبادل المعلومات . 
تنظیم وتنسیق التعاون والتواصل مع المقر التعبوي في رئاسة مجلس الوزراء  -19

 بشكل دوري . -الفرع الخاص –
ة  -20 اط التعبئ تنظیم وتنسیق التعاون مع إدارة التعبئة العامة من خالل ضابط ارتب

 في الوزارة . 
 طي االستراتیجي في الوزارة . تفقد االحتیا -21
وات المسلحة بالتنسیق مع ضابط  -22 أ لصالح الق ا ھو معب ة م التأكد من جاھزی

 التعبئة . 
  المرحلة التنفیذیة عند رفع الجاھزیة واالنتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب: -ب        

وزارة ومؤسس -1                ي ال املین ف میة للع وائح اإلس د الل اوین تفق ي تضم عن اتھا والت
  إقامتھم وھواتفھم. 



  تفقد لوائح اآللیات وعربات نقل المبیت وتحضیرھا .  -2               
  تفقد خطة استدعاء المبیت استعداداً للتنفیذ.  -3               
ذ  -4 تعداداً لتنفی ا اس ائقین لتجھیزھ تدعاء الس ب واس ي المرائ ت ف ات المبی د آلی تفق

  عاء.خطة االستد
ة -5 ا وجاھزی ة) وجاھزیتھ یة والتبادلی ادة (الرئیس رات القی ة مق ق من جاھزی التحق

  الوثائق. 
ا  -6 ة أنواعھ التأكد من جاھزیة االتصاالت في الوزارة (الداخلیة والخارجیة) بكاف

  لمقر القیادة. 
اتھا   -7 وزارة ومؤسس ر ال ن مق ة م واء القریب اطق اإلی ة ومن ن جاھزی ق م التحق

  االستیعابیة.وقدرتھا 
ة   -8 ة الذاتی دفاع والحمای اط الحراسة وال ة ونق ة الخطة األمنی التحقق من جاھزی

  عن الوزارة ومؤسساتھا.  
ادة  -9 رات القی ى مق راء التحرك إل ابات الضروریة إلج راء الحس ن إج ق م التحق

  التبادلیة واالحتیاطیة الالزمة لذلك . 
ات ال -10 تیعاب الواجب م واس ن فھ د م ي التأك املین ف ة الع ل كاف ن قب ة م وظیفی

  المقرات .
  التأكد من جاھزیة أجھزة الوقایة الفردیة المتوفرة في الوزارة.  -11
ى  -12 درة عل وزارة والق اني الرئیسیة في ال التحقق من جاھزیة خطة إخالء المب

  تنفیذھا خالل المھل الزمنیة المحددة .
ة ال -13 ذ خط وزارة لتنفی ة ال ن جاھزی د م الوزارة التأك ال ب ة، واالنتق جاھزی

ة  د الكامل بالمھل الزمنی ومؤسساتھا من حالة السلم إلى حالة الحرب مع التقی
 المحددة.  

ى  -14 ات من وإل املین واآللی التحقق من فتح سجالت المراقبة لدخول وخروج الع
 الوزارة ومنشآتھا. 

امھ  -15 م لمھ ل وفھمھ ة للعم ة الذاتی ات الحمای ة مجموع ن جاھزی د م ي التأك م ف
 إنقاذ) . –إسعاف  –إخالء  -الوزارة (إطفاء

 التحقق من وجود وجاھزیة لوائح المناوبة في المقر العملیاتي للوزارة .  -16
 تفقد االحتیاطي االستراتیجي في الوزارة ومؤسساتھا وجاھزیتھا لالستخدام.  -17
وزراء  -18 وي لرئاسة مجلس ال المقر التعب ائط االتصال ب ة وس د من جاھزی التأك

 ات التعبویة في الجھات التي تتبع للوزارة.والمقر
 التحقق من جاھزیة مكاتب الجاھزیة في المؤسسات والجھات التابعة للوزارة.  -19
وزارة  -20 ة ال ات جاھزی ذ تعلیم وزارة لتنفی ي ال ة ف ات المعنی ع الجھ یق م التنس

 / عند الضرورة /تعلیمات جاھزیة الدولة/. 2/ و/1رقم/
  .  القائمة في الجھات التابعة للوزارة جاھزیة مكاتب الجاھزیةتتبع لمدیریة ال -أ -13المادة

  یقوم مكتب الجاھزیة بذات المھام والواجبات المنوطة بقسم الجاھزیة .  -ب            
  الوثائق الواجب توفرھا في مقر مدیریة الجاھزیة: -14المادة 



  خطة الجاھزیة واإلنذار في الوزارة والجھات التابعة لھا.  -1
 ة األمنیة في الوزارة والجھات التابعة لھا.الخط -2
ادة  -3 خطة االتصال في الوزارة مع المقرات التعبویة للجھات التابعة للوزارة ومع القی

 المركزیة في رئاسة مجلس الوزراء. 
 خطة استدعاء المبیت للعاملین في الوزارة والجھات التابعة لھا .  -4
 بعة لھا. خطة الدفاع المدني في الوزارة والجھات التا -5
 م.1/2003قرار القائد العام لتشكیل لجان التعبئة الدائمة رقم / -6
 أمر تسمیة الضباط من إدارة التعبئة في الوزارة المعنیة.  -7
 قرار تشكیل اللجان الفرعیة للتعبئة .  -8
ا  -9 ة لھ وزارة والجھات التابع لوائح بأسماء وأرقام األشخاص والمدراء المعنیین في ال

 ثناء رفع الجاھزیة. المطلوب تواجدھم أ
  

والمعدل بالقرار كما أحدثت مدیریة المعاھد الموسیقیة والبالیھ بالقرار رقم/    / تاریخ  /   / 
  رقم  /     / تاریخ  /   /

  مدیریة المعاھد الموسیقیة والبالیھ
  المعاھد الموسیقیة والبالیھ المھام اآلتیة: تتولى مدیریة  –  31المادة  

ى -  راف عل ع  اإلش یق م وزارة، بالتنس ة لل ھ التابع یقیة والبالی د الموس ؤون المعاھ ش
  مدیریات الثقافة في المحافظات. 

ة  -  إعداد المناھج الدراسیة للمعاھد الموسیقیة، وتطویرھا بالتنسیق مع الجھات المعنی
  في الوزارة، وفي الوزارات ذات الصلة.

دارس البا -  یقیة وم د الموس ل المعاھ داد خطط عم ددة إع ة المح رامج الزمنی ھ، والب لی
  لتنفیذھا، بالتنسیق مع مدیریات الثقافة في المحافظات، ومتابعة تنفیذھا. 

ھ،  -  دارس البالی یقیة وم د الموس اقتراح مشاریع اللوائح الداخلیة، الناظمة لعمل المعاھ
  وتطویرھا، بالتنسیق مع مدیریة الشؤون القانونیة .

ل وال -   ھ، اقتراح خطط التأھی دارس البالی یقیة وم د الموس املین في المعاھ دریب للع ت
  بالتنسیق مع مدیریات الثقافة، ومدیریة الشؤون اإلداریة والموارد البشریة.   

ة  -   دیریات الثقاف دة بالتنسیق مع م اقتراح افتتاح  معاھد موسیقیة ومدارس بالیھ جدی
  في المحافظات، ومتابعة المراسالت المتعلقة بذلك. 

ة   -   ھ، ودراس دارس البالی یقیة وم د الموس اط المعاھ رامج نش ذ ب ى تنفی اإلشراف عل
  تقاریر وإحصاءات ومقترحات ھذه المعاھد وجمعھا، وبیان المالحظات علیھا .

ھ،  -   دارس البالی یقیة وم د الموس ي للمعاھ وزع الجغراف ة للت ة الثقافی داد الخارط إع
ا واألسس الناظمة لھا، ودراسة مستلزمات ت ة وتطویر برامجھ د القائم أھیل المعاھ

  الوظیفیة، وأدائھا النوعي والكمي، بالتنسیق مع مدیریة التخطیط . 
ة، في  - زة اإلدارة المحلی التنسیق مع مدراء الثقافة في المحافظات للمشاركة مع أجھ

دارس  یقیة وم د الموس ة للمعاھ تثماریة المطلوب ة واالس ادات الجاری ظ االعتم لح
  البالیھ.



  منح الشھادات للخریجین من المعاھد الموسیقیة . -           
  العنایة بتشجیع وتطویر فرق الھواة ضمن طلبة المعاھد والمدارس ودعمھا.  -           

  من: المعاھد الموسیقیة والبالیھ تتألف مدیریة   - 32المادة 

  ومدارس البالیھ: دائرة المعاھد الموسیقیة -1   
  بع لھا شعبتان :وتت           

 ومھمتھا:شعبة المعاھد والمدارس،  -أ           

تح  -              ھ، وف دارس البالی ة وم یقى العربی د الموس ذھا معاھ ي تنف طة الت ة األنش متابع
اءات  ات واإلحص د البیان داد قواع دارس، وإع د والم ائیة بالمعاھ جالت إحص س

طة املین واألنش الب و الع داد الط ة بأع ا  المطلوب ذة فیھ ة-المنف ا المختلف  -بأنواعھ
 وتزوید مدیریة التخطیط بالتقاریر اإلحصائیة المطلوبة . 

ھ،  -         دارس البالی یقیة وم د الموس املین في المعاھ دریب للع ل والت اقتراح خطط التأھی
  بالتنسیق مع مدیریات الثقافة، ومدیریة الشؤون اإلداریة والموارد البشریة.  

ھ،   -         دارس البالی یقیة وم د الموس ي للمعاھ وزع الجغراف ة للت ة الثقافی داد الخارط إع
ة  دارس القائم د والم ل المعاھ تلزمات تأھی ة مس ا، ودراس ة لھ س الناظم واألس
وتطویر برامجھا الوظیفیة، وأدائھا النوعي والكمي، بالتنسیق مع مدیریة التخطیط 

 .  
ھ في دراسة المقترحات الواردة بإح -          دارس البالی ة وم د الموسیقى العربی داث معاھ

یع  راح توس ا، واقت بة لھ ات المناس ة المالك ارج، ودراس ي الخ ات وف المحافظ
  المالكات القائمة حسب الحاجة.

ة  -          ة المطلوب ادات الجاری ظ االعتم ات للح ي المحافظ ة ف دراء الثقاف ع م یق م التنس
دارس الب ة وم یقى العربی د الموس ة لمعاھ ات اإلدارة المحلی ي موازن ھ، ف الی

  لمحافظاتھم. 
دارس  -         ة وم یقیة العربی د الموس اقتراح مشاریع اللوائح الداخلیة، الناظمة لعمل المعاھ

 البالیھ، وتطویرھا، بالتنسیق مع مدیریة الشؤون القانونیة .
ھ، وال -         دارس البالی یقیة وم د الموس ي المعاھ ول ف د القب داد قواع ة إع ات الداخلی تعلیم

 الخاصة بالعملیة التدریسیة فیھا، والخطة الدرسیة وضوابط االختبارات . 
 :ومھمتھا:شعبة المعلوماتیة -ب      
ع               ھ م دارس البالی یقیة وم د الموس اتي للمعاھ ربط المعلوم روع ال ذ وإدارة مش تنفی

دا ة شؤون الشبكة، وإع ت، ومتابع رامج اإلحصائیة المدیریة عبر شبكة االنترنی د الب
ات  ة ومعطی ات المطلوب ى البیان وقواعد البیانات التي تمكن المدیریة من الحصول عل

  دعم القرار بیسر وسھولة.
  ، ومھمتھا:دائرة المناھج والبحث العلمي -2       

ی -               ا بالتنس ھ، وتطویرھ دارس البالی ق إعداد المناھج الدراسیة للمعاھد الموسیقیة وم
  مع الجھات المعنیة في الوزارة، وفي الجھات العامة األخرى ذات الصلة. 



اھج  -               ة ومن ادة العلمی ة بالم ة الخاص وث العلمی ات والبح ویر الدراس داد وتط إع
  التدریس وطرائقھ الخاصة بتلك المعاھد والمدارس. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ة بالقرار رقم/    / تاریخ  /   / كما أحدثت مدیریة التنمیة اإلداری
  

  مدیریة التنمیة اإلداریة
  195تعدل تسمیة وحدة التنمیة اإلداریة المحدثة في وزارة الثقافة بالقرار رقم/    -أ -1-المادة

  .مدیریة التنمیة اإلداریةم بحیث تصبح 3/2/2015/ و  تاریخ 
  لوزیر الثقافة، وفنیاً لوزارة التنمیة اإلداریة.تتبع مدیریة التنمیة اإلداریة إداریاً  -ب          

  تقوم مدیریة التنمیة اإلداریة بالمھام التالیة: -2-المادة
 تنمیة وتطویر الموارد البشریة بالتنسیق مع مدیریة الشؤون اإلداریة. -1
تطویر واستخدام تقانات المعلومات وتبسیط االجراءات وتفعیل مشروع الحكومة  -2

  بالتنسیق مع مدیریة المعلوماتیة.االلكترونیة 



تطویر األنظمة والتشریعات الناظمة  للعمل في وزارة الثقافة بالتنسیق مع مدیریتي  -3
  الشؤون اإلداریة والقانونیة.

إعداد البحوث والدراسات التخصصیة وإقامة الندوات والورش العلمیة فیما یتعلق  -4
  بالتنمیة االداریة.

  ل وحدات التنمیة اإلداریة في الجھات التابعة لوزارة الثقافة.اإلشراف ومتابعة عم -5
  المھام التي تكلف بھا من قبل وزیر الثقافة. -6
  تقسم مدیریة التنمیة اإلداریة إلى الدوائر التالیة: -3-المادة

  : وتقوم بالمھام التالیة:دائرة التطویر المؤسساتي -أ
  مع مدیریة الشؤون اإلداریة.تنمیة وتطویر الموارد البشریة بالتنسیق  -1
تطویر األنظمة والتشریعات الناظمة  للعمل في وزارة الثقافة بالتنسیق مع مدیریتي  -2

  الشؤون اإلداریة والقانونیة.
العمل على تطویر الھیاكل والبنى التنظیمیة وتوصیف الوظائف والمھام في وزارة  -3

  ة الشؤون اإلداریة.الثقافة والجھات التابعة لھا بالتنسیق مع مدیری
  إعداد نظم إدارة وتحسین األداء واالنتاجیة فیما یتعلق بطرق العمل في وزارة الثقافة.  -4
إعداد البحوث والدراسات التخصصیة وإقامة الندوات والورش العلمیة فیما یتعلق  -5

  باالدارة والتنمیة االداریة.
الجھات التابعة لوزارة الثقافة بما  اإلشراف ومتابعة عمل وحدات التنمیة اإلداریة في -6

  یخص مجال تطویر التشریعات واألنظمة الناظمة لعملھا.
  ما تكلف بھ من أعمال. -7
  : وتقوم بالمھام التالیة:دائرة التحلیل وتبسیط االجراءات -ب

العمل على تحلیل آلیات واجرائیات العمل في وزارة الثقافة، والمساھمة في تطویرھا  -1
   وتبسیطھا.

  العمل على أتمتة االعمال اإلداریة، بالتنسیق مع مدیریة المعلوماتیة. -2
السعي إلى تحقیق الشبكي مع الجھات الحكومیة األخرى، لتبادل المعلومات ، وتقدیم  -3

  الخدمات للمواطنین بسرعة وجودة عالیة، بالتنسیق مع مدیریة المعلوماتیة. 
كز توثیق تعتمد التقانات الحدیثة التي تخدم في المساھمة في بناء نظم معلومات ومرا -4

  عملیة التنمیة االداریة، واستثمارھا وتقدیم الخدمات للمواطنین.
اإلشراف ومتابعة عمل وحدات التنمیة اإلداریة في الجھات التابعة لوزارة الثقافة بما  -5

  یخص مجال استخدام تقانات المعلومات وتبسیط االجراءات الناظمة لعملھا.
  ما تكلف بھ من أعمال. -6

/ من النظام الداخلي لوزارة 7تنقل تبعیة دائرة المتابعة الملحوظة في المادة/ -4-المادة   
م من مدیریة مكتب 19/10/2006/ و تاریخ 1739الثقافة الصادر بالقرار رقم /

  ار.السید الوزیر إلى مدیریة التنمیة اإلداریة الواردة في المادة األولى من ھذا القر
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  الباب السادس
  في وزارة الثقافة نقابيالتنظیم ال

ادة  ادة /  -45الم ام الم اً ألحك ي 144طبق املون ف ع الع ي یخض املین األساس انون الع ن ق / م
م / ابي الصادر بالمرسوم التشریعي رق ام 84الوزارة إلى أحكام قانون التنظیم النق / لع

م 1968 ام 140/ وتعدیالتھ والمرسوم التشریعي رق ھ , ویمارس  1968/ لع وتعدیالت
  التنظیم النقابي في الھیئة المھام المنصوص علیھا في القوانین واألنظمة النافذة .

  
  الباب السابع

  شروط وأصول وإجراءات التعیین وإسناد الوظائف  
  

  الفصل األول  
  الشھادات والمؤھالت المطلوبة للتعیین

  
ادة  و ـ 46الم ي ال ائف ف م الوظ انون تقس ة بالق داول الملحق ي الج ددة ف ات المح ى الفئ زارة إل

  / من القانون المذكور .5وتطبق شروط التعیین الواردة في المادة /
  

  الفصل الثاني 
  جداول األجور وبدء التعیین

    
ابقة وفق  ـ 47المادة  ادة الس یھم في الم املین المشار إل یحدد الحد األدنى ألجر كل فئة من الع

  ملحقة بالقانون، والتعدیالت الطارئة علیھا أصوالً . الجداول ال
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  الشروط العامة والخاصة للتعیین وإسناد الوظائف  

  



  / من القانون.7للتعیین وفقاً لما نصت علیھ المادة /عامة تحدد الشروط ال ـ 48المادة 
ادة دى ـ 49الم ل اإلداري ل ائف الھیك غل وظ روط الخاصة بش دد الش ي ضوء  تح وزارة ف ال

نوات  وب وس ل المطل وع المؤھ ھادة ون ق بالش ا یتعل ة م ا وخاص یفھا وطبیعتھ توص
ات  ذا النظام وبطاق ین في ھ الخبرة والمھارات اإلداریة والفنیة وغیر ذلك مما ھو مب

  الوصف الوظیفي الملحقة .
ذه الو ـ 50المادة  دا یجري اإلسناد بقرار من السلطة صاحبة الحق في التعیین لھ ا ع ظائف فیم

  .المعنیین بموجب مرسوم فیكون اإلسناد بمرسوم بناء على اقتراح الوزیر
دة  ـ 51المادة  ى العھ ا أدن ین أیھم وزیر أو السلطة صاحبة الحق في التعی رار من ال یجوز بق

ام  ق أحك املین وف د الع ى أح ان إل ھ ألي سبب ك ذي تغیب عن عمل ل ال ة العام بوظیف
  ن ./ من القانو77المادة  /

  

  الفصل الرابع
  إجراءات وأصول التعیین

  
مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث من القانون فیما یتعلق بإجراءات  ـ 52 المادة 

وزارة  ھ, تتخذ ال ذاً ل رارات والتعلیمات الصادرة تنفی وزارة والق وأصول التعیین في ال
ب، وض ت المناس ي الوق ین ف ة للتعی راءات المطلوب نویة، اإلج ا الس ام خطتھ من أحك

  وخطة الید العاملة، وبرامج العمل, ومالكھا العددي.

  

  الفصل الخامس
  التعیین االستثنائي

  / من القانون في حاالت التعیین االستثنائي في الوزارة.16تراعي أحكام المادة / ـ 53المادة 

  

  الفصل السادس
  التمرین

  قانون الخاصة بالتمرین ./ من ال17تراعى أحكام المادة / ـ 54المادة 
  

  الباب الثامن
  قواعد وأسس نظام التدریب والتأھیل

  
ادة  املون في  ـ 55الم انون، یخضع الع ع من الق اب الراب ام الب ار أحك ین االعتب مع األخذ بع

  الوزارة لبرامج التدریب والتأھیل حسب الحال, وفق أحكام ھذا النظام .
  أھیل المستمر بالوزارة إلى:تھدف برامج التدریب والت ـ 56 المادة



بة  - ارات مناس وفیر مھ ق ت ا یحق یاً، بم اً وتخصص اً وعملی اً وفنی املین علمی داد الع إع
اً ألھداف  تساعدھم على ممارسة أعمال وظائفھم، واالرتقاء بمستوى األداء لدیھم تحقیق

  الوزارة .
 زیادة واستكمال المعلومات والمعرفة في مجال مھام وأھداف الوزارة . -
 تطویر المھارات الفردیة والجماعیة باالستفادة من التقانات الحدیثة . -
ي  - دة ف اء الجدی ام واألعب ة المھ وءة لمواجھ دة وكف ریة جدی وادر ) بش ر ( ك وین أط تك

 الوزارة، وإكساب العاملین معارف ومھارات جدیدة تتالءم وتلك المھام واألعباء .
ق األداء المستھدف سد الفجوة في األداء، بحیث تسھم مخرجات الت - دریب في تحقی

 للعامل والوحدة التنظیمیة .
  ـ  57 المادة 
  یكون التدریب والتأھیل فردیاً أو جماعیاً, حسب الحال, والھدف المتوخى منھ . ـ أ 
وزارة  ـ ب ات ال وء احتیاج ي ض تمرة ف ل مس دریب والتأھی ة الت ون عملی ب أن تك یج

  جتماعي. والتطور العلمي والتقني, واإلداري, واال
  تشمل برامج التدریب والتأھیل جمیع المستویات , وتتوزع ھذه البرامج على :  ـ 58المادة 

ا ـ 1 توى اإلدارة العلی م  مس اد فھ ة وإیج ات والمعرف د المعلوم دیث وتجدی د تح : بقص
  مشترك للعمل اإلداري ومھام اإلدارة العلیا .

ذه : بقصد زیادة معرفتھممستوى اإلدارة الوسطى  ـ 2 , ومساعدتھم على االستفادة من ھ
ات  ة بواجب ادئ والموضوعات األساسیة المتعلق ا في مجال المب المعرفة , وتوظیفھ

  ومسؤولیات وظائفھم، وزیادة فعالیتھم في االتصال ونقل المعرفة إلى اآلخرین .
دة ـ 3 الھم  مستوى القاع ي مجال أعم بة ف ة مناس ة وتأھیلی رامج تدریبی : ویخضعون لب

  كینھم من أدائھا بكفاءة أعلى .لتم
ادة  ة,   ـ 59الم ات التدریبی د االحتیاج اس تحدی ى أس ل عل دریب والتأھی رامج الت ع ب توض

ائفھم,  ي وظ دربین ف ل المت الل عم ن خ ا, م رامج وتقویمھ ذ الب ائج تنفی تقراء نت واس
  بالتعاون والتنسیق مع اإلدارات المعنیة .

د ال یجوز تسمیة العاملین  ـ 60المادة  وزارة، إال بع ى وظائف الھیكل اإلداري في ال الجدد عل
  إخضاعھم لدورة تدریبیة أو اطالعیة أو تأھیلیة مناسبة .

  یخضع إشغال الوظائف التالیة إلى دورة تدریبیة أو تأھیلیة أو اطالعیة: ـ 61المادة 
  دورة تدریبیة إلشغال وظیفة أمین مكتبة إن لم یكن المرشح لھا مختصاً بذلك . -
 ورة تأھیلیة لوظیفة أمین مستودع أو مساعد مالي .د -
 دورة تأھیلیة للعاملین في الوظائف المھنیة یعین خاللھا العامل تحت االختبار . -
 دورة اطالعیة لجمیع العاملین الجدد اآلخرین حسب األعمال التي سیكلفون بھا . -

ادة  ي ھ ـ 62الم ا ف ددة لھ ام المح رة التخطیط إضافة للمھ ولى دائ ع تت تراك م ام باالش ذا النظ
  المدیریات األخرى المعنیة، تنظیم الدورات المذكورة والقیام بوجھ خاص بما یلي:

ة  ـ1 ة واالطالعی ة والتأھیلی دورات التدریبی ق بال ا یتعل ي كل م ة ف إعداد الدراسات الالزم
  .وبرامج واحتیاجات الوزارة

  ة في حال وجوده .اإلشراف على المركز التدریبي والتأھیلي في الوزار ـ2



  اإلعداد للدورات العلمیة والفنیة واإلداریة ذات العالقة بمھام وأھداف الوزارة. ـ3
الوزارة  ـ4 تنسیق برامج وأعمال التدریب والتأھیل واالطالع مع اإلدارات المتخصصة ب

  والجھات األخرى المعنیة .
ادة  ل  ـ63الم دریب والتأھی رامج الت نویة لب وزارة خطة س واإلطالع , تتضمن بشكل تضع ال

  خاص:
  نوع ومستوى ھذه البرامج . -
 تحدید المتدربین . -
 مكانھا ...الخ  –زمانھا  –مدتھا  –موضوعات الدورة التدریبیة  -

ادة  زي أو  ـ 64الم توى المرك ى المس ة عل ة واالطالعی ة والتأھیلی دورات التدریبی ري ال تج
  المحلي, حسب الحال, والھدف من الدورة .

واد / ـ 65المادة  / 20/و/19یستفید العاملون في الوزارة من العالوات المنصوص عنھا في الم
  / منھ.22/ من القانون وفق الشروط والحدود الواردة في المادة /21و/

  
  الباب التاسع

  تقویم أداء العاملین وترفیعھم
  

ادة  ام الم ـ 66الم اً ألحك رفیعھم , وفق املین وت ویم أداء الع وزارة بتق وم ال م/تق وم رق / 322رس
انون, ووفق 23، المنصوص علیھ في المادة (2005لعام اب الخامس من الق ) من الب

واد (  ام الم ع 28-27-26-25 -24أحك الوة الترفی نح ع تم م ا ی انون, كم ن الق ) م
ادة ( ام الم ق أحك تثنائیة وف دورات 29االس ائج ال ار نت ین االعتب ذ بع ع األخ ھ, م ) من

  التدریبیة .
  
  

  الباب العا
  أوضاع العاملین

  
  الفصل األول

  النقل
  

ابع من  ـ 67المادة  اب الس تراعي الوزارة  في نقل العاملین لدیھا, أحكام الفصل األول من الب
  القانون آخذة بعین االعتبار المصلحة العامة ومصلحة العمل فیھا .

  
  
  

  الفصل الثاني



  الندب
  

ة یجوز بناء على مقتضیات المصلحة العام ـ 68المادة  ة عام دب العامل المؤھل من جھ ة, ن
  إلى جھة عامة أخرى وفق أحكام الفصل الثاني من الباب السابع من القانون.

  
  الفصل الثالث

  اإلعارة
  

ادة ة تحت ـ  69الم ات العام ي الجھ املین ف ة الخاصة بوضع الع ام القانونی اة األحك ع مراع م
ة, یجوز تصرف الحرس القومي، وبتفرغھم لدى المنظمات الشعبیة و ات المھنی النقاب

  إعارة العامل المؤھل وفقاً ألحكام الفصل الثالث من الباب السابع من القانون .
  
  

  الباب الحادي ع
  شروط العمل

  
  الفصل األول

  أوقات العمل والعطل األسبوعیة واألعیاد
  

ادة ي ا ـ 70 الم ي ف د النصاب التدریسي والتعلیم ة بتحدی ام المتعلق اة األحك ع مراع وانین م لق
ة  ام المتعلق ذلك األحك واألنظمة الخاصة بالمعاھد والمدارس على اختالف أنواعھا , وك
م, تحدد  ذة الخاصة بھ ة الناف وانین واألنظم ي الق انین ف بتحدید ساعات وحجم عمل الفن
امن  اب الث ام الفصل األول من الب اً ألحك أوقات العمل والعطل األسبوعیة واألعیاد وفق

  لصكوك الصادرة بھذا الشأن وفقاً ألحكام الفصل المشار إلیھ.من القانون, وا
  

  الفصل الثاني
  اإلجازات

  
ادة  ازات الصحیة,  ـ71الم نویة, واإلج ة الس ازات اإلداری دیھا اإلج املین ل وزارة الع نح ال تم

ال  ازات الخاصة ب ج, واإلج ازة الح ازات االضطراریة, وإج ة واإلج ازة األموم وإج
ة أجر, وفقاً ألحكام ال انون , والصكوك التنظیمی امن من الق اب الث فصل الثاني من الب

  الصادرة بناء على أحكامھ .
  

  
  الفصل الثالث



  الصحة والسالمة المھنیة واألمن الصناعي وحمایة بیئة العمل
  

ادة  ذ  ـ 72الم ة،تتخ ة والمالی ؤون اإلداری ة الش وزارة  مدیری ي ال ل ف ة العم ب طبیع وحس
ایة العاملین الذین یتعرضون بطبیعة عملھم إلى أخطار العمل االحتیاطات الالزمة لحم

ي  رر ف ة وتق وث البیئ عاعات وتل واد واإلش ار اآلالت والم واإلضرار الصحیة وأخط
  سبیل ذلك ما یلي : 

حیة،  -      رار الص ل واألض ار العم ن أخط املین م ة الع ة لحمای ات الالزم اذ االحتیاط اتخ
  الغازات واإلشعاعات وتلوث البیئة.وأخطار اآلالت والعدد والمواد و

ائل  - ریفھم بوس ة وتع اطر المھن اً بمخ اطتھم علم ل وإح ة العم ى طریق املین عل دریب الع ت
  الوقایة الواجب اتخاذھا .

ة  - واد الغذائی دیم بعض الم ة، وتق ة الالزم واد وعدد وألبسة الوقای تأمین وسائل وم
 . مجاناً للعاملین الذین یتعرضون لألضرار المھنیة 

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع تلوث البیئة بأي نوع من أنواع التلوث. -
د  - ة للتأك زة واألبنی واد واألجھ دائم لفحص اآلالت واألدوات والم راء الكشف ال إج

من سالمتھا، ومن أنھا تؤدي عملھا بطریقة أمینة ومطابقة لشروط الوقایة واألمن 
 الصناعي، وسالمة العامل والبیئة .

 روط اإلضاءة والتھویة ومنع انتشار األبخرة والغازات واإلشعاعات .توفیر ش -
تأمین الحمامات والمغاسل ومواد التطھیر والنظافة المالئمة للعاملین الذین تتطلب  -

 طبیعة عملھم ذلك . 
ة  - المواد الطبی ده ب ة وتزوی ة األولی عافات الطبی اص باإلس ان الخ ة المك تھیئ

 الالزمة. واإلسعافات واألدوات واألجھزة 
 تأمین ممرض في موقع العمل حسب األنظمة النافذة . -
اقة  - ن الش ي المھ ون ف ذین یعمل املین ال نویاً للع دوري س ي ال راء الفحص الطب إج

راض  ابات واألم ا لإلص ون فیھ ائف یتعرض ي وظ ون ف ذین یعمل رة، وال والخط
 0المھنیة

ة وال - میھ الھیئ ب تس ؤولیة طبی ت مس دوري تح ي ال ري الفحص الطب وز  یج یج
 تحمیل العامل أي نفقة أو أجور للمعاینة أو المعالجة.

ؤمن   - املین، وت تمارات خاصة بالع ي اس ة ف ة الدوری ائج الفحوص الطبی دون نت ت
ا إال من  تمارات، وال یجوز االطالع علیھ ذه االس سریة المعلومات المدونة في ھ

ة قبل الطبیب المسؤول، و ة والمالی دیر الشؤون اإلداری وز م ات في ال ارة، والھیئ
 المختصة في مؤسسة التأمینات االجتماعیة .

المة  - ة والصحة والس ات الخاصة بالوقای رارات والتعلیم ذ الق وزارة بتنفی زم ال تلت
ة  ة العام ل والمؤسس ة والعم ؤون االجتماعی درھا وزارة الش ي تص ة الت المھنی

 للتأمینات .
ادة  ة ـ 73الم ة وبیئ ة للصحة والسالمة المھنی ین عن تشكل لجن وزارة من ممثل ي ال  العمل ف

والتنظیم النقابي والجھة الصحیة والطبیة المشرفة،  مدیریة الشؤون اإلداریة والمالیة،



ي  ة ف ات المعنی ع الجھ اون م ة والتع ات الالزم ذ المقترح ن تنفی ة حس ا مراقب مھمتھ
  الجھات العامة األخرى .

ادة  ات ذات العالق -74الم ین الجھ وزارة بتمك زم ال إجراء تلت ا ب دم ممانعتھ التفتیش، وع ة ب
  الدراسة والقیاس والمقارنة للمحافظة على شروط العمل الموضوعیة .

  
  الباب الثاني ع

  الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكیة والحقوق
  

  الفصل األول
  الواجبات والمحظورات

ادة  ات والمحظورات الم ـ 75الم ى الوجب وزارة إل ي ال املون ف ي یخضع الع ا ف نصوص عنھ
واد / انون، الم ن الق ع م اب التاس ن الب ل األول م ة 65-63الفص ات التنفیذی / والتعلیم

رقم / وزراء ب م  2496/15ألحكامھ الصادرة عن رئاسة مجلس ال ام  2487/15ورق لع
  ، وتعدیالتھا.1985

  
  الفصل الثاني

  العقوبات المسلكیة
ات ـ 76المادة  ام  تطبق الوزارة في معرض فرضھا للعقوب دیھا أحك املین ل لكیة بحق الع المس

تناداً  ة الصادرة اس انون ، والصكوك التنفیذی ن الق ع م اب التاس ن الب اني م الفصل الث
  ألحكامھ .

  
  الفصل الثالث

  حقوق العاملین 
وانین  ـ 77 المادة انون، والق ا في الق یستفید العاملون في الوزارة من الحقوق المنصوص علیھ

ذة, وال ة الناف اواألنظم ة الصحیة والمزای ع والتعویضات والرعای وق الترفی یما حق   س
ابي, والحق في  ذلك حق العمل النق ة, وك الممنوحة لھم بموجب تلك القوانین واألنظم
ة  التقدم الوظیفي وفقاً للمؤھالت ومستوى الكفاءة واألنظمة النافذة، والحق في المعامل

 ً   وجسدیاً ونفسیاً واجتماعیاً .  على قدم المساواة، والعمل في ظروف مالئمة صحیا
  

  الباب الثالث ع
  المحاكمة المسلكیة

  
  ـ78المادة 

اب العاشر  ا في الب تختص المحاكم المسلكیة المشكلة بموجب القانون ، المنصوص علیھ
اة  ع مراع ك م ة، وذل ة التأدیبی ن الناحی وزارة م ي ال املین ف ة الع انون، بمحاكم ك الق ن ذل م

  / من قانون العاملین األساسي.72/ الفقرة/ب/ من المادة



  
  
  
  
  

  الباب الرابع ع
  الوكالة

  
ة  ـ 79المادة  ى وظیف ة شاغرة أو عل یجوز للوزارة التعیین بالوكالة، بصورة مؤقتة على وظیف

ادة / ـ أـ  أصیلھا في أحد األوضاع المبینة في الفقرة  انون، وتطبق 73من الم / من الق
انون في ھذه الحالة الشروط والقواع د واألسس المحددة في الباب الحادي عشر من  الق

  والتعلیمات التنفیذیة الصادرة استناداً ألحكامھ.
  

  الباب الخامس ع
  األجـور

اب ـ  80المادة  وزارة أجورھم وفق القواعد واألسس المحددة في الب یتقاضى العاملون في ال
 ً   ألحكام ذلك القانون . الثاني عشر من القانون ووفق التعلیمات الصادرة تنفیذا

  
  

  الباب السادس ع
  التعویضات وعالوات اإلنتاج والمكافآت التشجیعیة

  
  ـ 81 المادة 

آت          اج، والمكاف الوات اإلنت ات، وع وزارة التعویض ي ال املون ف ى الع یتقاض
انون، وفق القواعد واألسس  التشجیعیة المنصوص علیھا في الباب الثالث عشر من الق

ة ع  الناظم ن المراج اب م ك الب ام ذل ذاً ألحك ادرة تنفی كوك الص ب الص ذلك، وبموج ل
  المختصة. 

  
  

  
  
  

  الباب السابع ع
  انتھاء الخدمة

  



  ـ82المادة 
ع عشر من 131تنھى خدمة العامل ألحد األسباب المذكورة في المادة ( ) من الباب الراب
ك ذكورة في ذل اء  القانون ، وتتبع الوزارة القواعد واألصول الم اب لمعالجة موضوع انتھ الب

  خدمة أحد العاملین لدیھا .
  
  
  

  الباب الثامن ع
  قواعد وأسس االستخدام المؤقت والتعاقد

  ـ83المادة 
  ) من القانون, یتم االستخدام, وفق األسس والقواعد اآلتیة:146مع مراعاة أحكام المادة ( ـ أ

  عرضیة في الوزارة. عندما تكون األعمال ذات طبیعة مؤقتة أو موسمیة أو -
ھ في حاالت االستخدام المؤقت المحددة في  - دة االستخدام المؤقت بطبیعت عندما تكون م

 الفقرة السابقة, ھي المدة الالزمة إلنجاز األعمال موضوع صك االستخدام المؤقت .
میة أو عرضیة،  - ا أو موس ة بطبیعتھ ال مؤقت تخدامھ, ألعم تم اس یمن ی وفر ف أن تت

ذه الشروط الشروط والمواص وزارة ھ ال وتحدد ال فات المناسبة لقیامھ بتلك األعم
 والمواصفات وفقاً لطبیعة العمل المطلوب إنجازه .

واد  - ام الم د بأحك ھ والموسمي والعرضي, دون التقی یتم االستخدام المؤقت, بطبیعت
 الواردة في الباب الثالث من قانون العاملین األساسي.

تھ والموسمي, استناداً لخطة الید العاملة في الوزارة یتم االستخدام المؤقت, بطبیع -
. 

واع االستخدام المؤقت, 146یطبق حكم الفقرة (د) من المادة ( ـ ب ع أن ى جمی ) من القانون عل
  سواء كان العامل مؤقتاً أم موسمیاً أم عرضیاً .

  : تحدد أجور المؤقتین والموسمیین والعرضیین في ضوء األنظمة والشروط اآلتیة ـ ج
  

  بالنسبة للمؤقتین: ـأوالً 
داول  - ي الج دد ف ل المح ھادة أو المؤھ ین للش دء أجر التعی ؤقتین بب دد أجور الم تح

  0الملحقة بالقانون
ة  - تغلوا في مھن ة, أو اش إذا كانوا من حملة الشھادات الجامعیة, أو الفنیة, أو المھنی

ا ى أمث دائمین حرة تخولھم شھاداتھم ممارستھا, طبق بشأنھم ما یطبق عل لھم من ال
درھا (14بمقتضى المادة ( ) من أجر %2) من القانون, أي أنھم یمنحون عالوة ق

بدء التعیین المذكور عن كل سنة من سنوات ممارستھ المھنة بعد حیازتھم الشھادة 
ى  ذا الغرض عل ة لھ الوات الممنوح د الع ى أن ال تزی ھا, عل ى أساس ین عل المعین

 عشر عالوات على األكثر .
  بالنسبة للموسمیین والعرضیین :  ـیاً ثان



تحدد أجور الموسمیین والعرضیین ببدء أجر التعیین للشھادة أو المؤھل المحدد في      
  الجداول الملحقة بالقانون.

) من القانون, یتم التعاقد مع الخبراء 147مع مراعاة أحكام المادة (ـ  84المادة 
  واعد التالیة :واالختصاصیین والمھنیین وفق األسس والق

ة  -1 ارة المھنی وب, أو المھ ة أو االختصاص المطل رة المطلوب عندما ال تتوفر أو ال تكفي الخب
  المطلوبة في الوزارة.

روط  -2 ابقة, الش رة الس ي الفق ذكورة ف االت الم ي الح ھ ف د مع ي المتعاق وفر ف ب أن تت یج
ھذا النظام وخاصة المؤھالت والمواصفات المناسبة للعمل المطلوب إنجازه وفقاً لما یحدده 
  العملیة والعلمیة المناسبة, وسنوات الخبرة في تلك المجاالت .

ة  -3 دّ حاج روري لس الزم والض در ال ھ بالق د علی ل المتعاق دد العم د م كوك التعاق دد ص تح
  . الوزارة

ین على الوزارة تأمین النظراء من العاملین لدیھا لمالزمة الخبراء واالختصاصیین والمھنی -4
ولھم  ل، وبشكل یحقق حل ام بالعم یھم الشروط الموضوعیة للقی وافر ف طیلة عملھم، ممن تت

   0محل المتعاقد معھم 
د  -5 م تتأك ا ل ین واألجانب م راء واالختصاصیین والمھنی د مع الخب ال یجوز اللجوء إلى التعاق

  الوزارة من عدم توفرھم محلیاً .
دریب أن ینّص في صكوك التعاقد مع الخبراء  -6 واالختصاصیین والمھنیین على أن یقوموا بت

ة  ة والفنی ة والعملی النظراء الذین تحددھم الوزارة المتعاقدین معھا, وتقدیم المعلومات العلمی
  المتعلقة بالمھمة التي تعاقدوا من أجلھا, وما یرتبط بھا لھؤالء النظراء كتابیاً وشفھیاً.

ین في ضوء األسس والقواعد تحدد أجور المتعاقدین من الخبراء واال -7 ختصاصیین والمھنی
  التالیة:

  
  : بالنسبة للخبراء واالختصاصیین ـأوالً 
ي  - ددة ف ھادة المح ین للش ر التعی دء أج یین بب راء واالختصاص ور الخب دد أج تح

  الجداول الملحقة بالقانون.
درھا ( - نة من %5یمنح الخبیر أو االختصاصي المتعاقد معھ عالوة ق ) عن كل س

نوا رى س ي ج ھادة الت ھ الش اریخ نیل د ت رة أو االختصاص, بع تھ الخب ت ممارس
ى  ذا الغرض عل التعاقد معھ على أساسھا, على أن ال تزید العالوات الممنوحة لھ

ر, حیث 15( اك ضرورة لمنحھ عالوات أكث ر, إال إذا كانت ھن ) سنة على األكث
 س الوزراء .أخذ موافقة على ذلك من رئیس مجل ـفي ھذه الحالة  ـیقتضي 

  : بالنسبة للمھنیین من حملة الشھادات ـثانیاً 
ل  - ھادة أو المؤھ ین للش ر التعی دء أج ھادات بب ة الش ن حمل ین م ور المھنی دد أج تح

  المحددة في الجداول الملحقة بالقانون.
) عن كل سنة من سنوات ممارستھ %4یمنح المھني المتعاقد معھ عالوة قدرھا ( -

د المھنة , بعد حیازتھ عل ى أال تزی ى أساسھا, عل ى الشھادة التي تم التعاقد معھ عل
 ) سنة على األكثر .15العالوات الممنوحة لھذا الغرض على (



  بالنسبة للمھنیین من غیر حملة الشھادات : –ثالثاً 
ي  - ین للمستوى المھن دء أجر التعی تحدد أجور المھنیین من غیر حملة الشھادات بب

/ من جداول األجور الملحقة 4المستوى في الجدول رقم /المتعاقد معھ المحدد لھذا 
  بالقانون.

وزراء  - یس مجلس ال بقة من رئ ذلك  –یجوز بموافقة مس د وجود ضرورة ل  –عن
د  ابق, ال یزی د الس ق البن دد وف ر المح ي األج ادة ف ھ زی د مع ي المتعاق نح المھن م

 ) من ذلك األجر .%20مقدارھا على (
  
  

  الباب التاسع ع
  وظائف المتشابھة في طبیعتھا ومھامھاتصنیف ال

  
  تنقسم مجموعات الوظائف في طبیعتھا ومھامھا في الوزارة إلى ما یلي :  ـ 85المادة 

  الوظائف اإلداریة . -1
  الوظائف الكتابیة والمكتبیة . -2

  الوظائف اإلداریة: –أوالً 
  تیة :تنقسم الوظائف اإلداریة في الوزارة إلى المجموعات اآل ـ 86المادة 

وزیر -: وتشمل (الوزیروظائف اإلدارة العلیاـ  أ اونو ال ا  -مع وزارة)، ومھامھ دیرون في ال الم
:تحدید رؤیة ورسالة الوزارة وتخطیط النشاط العام وما یرتبط بھ من وسائل وقوى بشریة 
یھم  راد واإلشراف عل ھ المجموعات واألف عاملة , وبرمجة العمل, وتنظیمھ, وقیادة وتوجی

بعة سیر أعمالھم ومراقبة تنفیذھا وتقییمھا من أجل التحسین والتطویر ضماناً إلنجاز ومتا
وم  ة , وتق ة للدول ا ضمن إطار الخطة العام دافھا, وأداء وظیفتھ خطط الوزارة وتحقیق أھ
اإلدارة العلیا بوجھ خاص , بالمھام اآلتیة ( وذلك ضمن الصالحیات الممنوحة لھا بموجب 

  النافذة ) :  القوانین واألنظمة
 اإلسھام في رسم السیاسات ووضع مشاریع الخطط للوزارة. -
 إصدار القرارات التنفیذیة . -
 وضع برامج العمل التنفیذیة .  -
 تنظیم األنشطة والتنسیق فیما بین ھذه األنشطة . -
 قیادة وتوجیھ األفراد . -
 متابعة تنفیذ األعمال والخطط والبرامج والتعلیمات والتوجیھات . -
  األداء وتطویر المھارات والقدرات وأسالیب العمل . تحقیق -
وع           باً من حیث المستوى ون اً مناس أھیالً علمی ذه المجموعة ت ویتطلب شغل وظائف ھ

ة وصف  دده بطاق ا تح ة, حسب م ة والزمنی رة النوعی وافر الخب ى ت االختصاص إضافة إل
  الوظیفة, وما یحدده ھذا النظام.

ائف اإلدارة الو ـ ب ةوظ طى والقاعدی اونیھم س دوائر والشعب ومع اء ال ائف رؤس : وھي وظ
  ورؤساء المكاتب, وتشترك وظائف ھذه المجموعة باألسس والقواعد اآلتیة .



فھم األھداف المحددة والمخططة من قبل اإلدارة العلیا, وفھم أسالیب تنفیذھا بدقة,  -
  ا .وفي مواعیدھا, وإیضاحھا للمستویات األدنى التي تقود نشاطھ

العمل على تھیئة الظروف المناسبة من الناحیة المادیة والبشریة وتنظیمھ, وقیادتھ  -
 بشكل یكفل تواصل العمل واستمراره, ویضمن تحقیق النتائج المستھدفة .

اعدین  - ى المس وح إل ة ووض ام بدق ذ المھ ة بتنفی ة والمتعلق ات الالزم دار التعلیم إص
 والمرؤوسین المنفذین .

 سیر تنفیذ المھام, والمحافظة على النظام واالنضباط .متابعة ومراقبة  -
 رفع التقاریر والبیانات عن األعمال المنفذة إلى الجھات األعلى في اإلدارة . -
د,  - وفیر الجھ أنھ تحسین العمل وت ا من ش دیم المقترحات حول كل م رأي, وتق داء ال إب

 ورفع مستوى األداء الوظیفي, تخفیض الھدر واإلسراف ... 
العاملین مع ظروف العمل وتعویدھم على تنفیذ المھام والعمل على تحسین  تكییف -

 ھذه الظروف .
 توزیع األعباء والمھام على العاملین بما یتوافق وصكوك تعیینھم وإمكاناتھم . -
دتھم  - ى وح املین, بشكل یحافظ عل ن الع لیمة ی انیة س ات إنس اد عالق ام بإیج االھتم

 النتماء لدیھم إلى الوزارة .وتماسكھم وتعاونھم, ویعزز شعور ا
 االھتمام بالسالمة العامة في موقع العمل . -
 إتاحة الفرص أمام ما ھو مبدع وبنّاء لنشاط العاملین . -
 المحافظة على التجھیزات واألدوات والوسائل المتاحة في إطار العمل .  -

أھی باً أو ت اً مناس اً وتخصیص أھیالً علمی ة ت ذه المجموع ائف ھ غل وظ ب ش رة ویتطل الً وخب
  متخصصة في مجال العمل, بحسب ما تحدده بطاقة وصف الوظیفة وما یحدده ھذا النظام.

ام وظائف خدمات اإلدارة -ج : وتشمل جمیع الوظائف التي تتصف أعمالھا باإلشراف أو القی
  بأعمال تتسم بطابعھا الخدمي المساعد لإلدارة في أداء واجباتھا .

ذ           ى ھ ة عل ن األمثل ل, وم ا, ونق ودات, وتنظیفھ ب والموج ة المكات ائف: خدم ه الوظ
اتف,  ة, واالستعالمات, والھ ال الخدم ا, وأعم ة وخارجھ وتوزیع المراسالت داخل الھیئ
ال صیانة  ثالً : عم وزارة ( م ال ال والحدائق والسیاقة, واألعمال الفنیة التي تتطلبھا أعم

  الكھرباء والمصاعد وغیرھا) 
ة متدرجة یتطلب شغل و        ظائف ھذه المجموعة بصورة عامة مؤھالت علمیة وعملی

  , وقدرات بدنیة مالئمة, حسب ما تحدده بطاقة وصف الوظیفة, وما یحدده ھذا النظام .
  ً   : الوظائف الكتابیة والمكتبیة – ثانیا

ي أث               ؤدي ف ي ت ة، الوظائف الت ة والمكتبی اء تشمل ھذه المجموعة الوظائف الكتابی ن
ة س ن یعملی ارس م دافھا، وتم ة أھ ال اإلدارة وخدم ییر أعم ة لتس ات الالزم اق المعلوم

الیبھا،  ا، وأس ا، بطرقھ ن غیرھ زة ع ة متمی ة نمطی ة ذات طبیع ال كتابی ا أعم خاللھ
ا ائج عملھ ا، ونت ة، وظروفھ ة التقنی ائلھا التنظیمی اً  ،ووس ائف وفق ذه الوظ اس ھ ا تم كم

ادئ وقواعد، لقواعد وتعلیمات معینة أو تت اد، أو التفسیر، أو استخالص مب طلب االجتھ
اذج والسجالت، ي النم د ف ال القی ا. وتتضمن أعم دیل فیھ  واالتصال، واإلعالم، أو التع

ال أس ي مج ائف التخصصیة ف ة أیضاً الوظ ذه المجموع رتبط بھ یاق اوت لیب وطرق س



ومن األمثلة على رة، وزاواستخراج المعلومات ، ومختلف مراحل العملیة المعلوماتیة لل
ھذه الوظائف، مثل: أعمال أمانة السر وأعمال الدیوان، آالت حاسبة ومكتبیة مثل: آالت 

ى  السحب، ت، إضافة إل ي، واالنترنی د اإللكترون والتصویر، والفاكس، والتلكس، والبری
  أعمال القیود في السجالت المختلفة .

باً، ویتطلب شغل وظائف ھذه المجموعة،               اً مناس اً وعملی بصورة عامة، تأھیالً علمی
  0النظام  ھذا حسب ما تحدده بطاقة وصف الوظیفة، وما یحدده

     
  

ون   الباب الع
  تصنیف الوظائف المھنیة المتماثلة في أحد المستویات المھنیة

  ـ 87المادة 
ة، مع –أ  ي إحدى المستویات المھنی ة ف ة المتماثل دد  یتم تصنیف الوظائف المھنی اة م مراع

  الممارسة، والخبرة على أساس الخصائص النوعیة للعمل المؤدى وذلك اعتماداً على: 
  مجال اختصاصات الوظیفة المھنیة . -
 الوسائل المستخدمة ألداء الوظیفة المھنیة . -
ة  - یاق مزاول ي س ة ف ائج معین ى نت ا إل أثیر لتحویلھ ا الت ري علیھ ي یج واد الت الم

 ة المھنیة.واجبات ومسؤولیات الوظیف
 درجة إسھام الوظیفة في تنفیذ المھام . -
 مستوى تعقید العمل وأعبائھ . -
ات ومسؤولیات  - ا واجب زاول فیھ ي ت الظروف البیئیة المحیطة، وأخطار العمل الت

 الوظیفة المھنیة.
 الممارسة، والخبرة التي تتضمن الحد األدنى لصالحیة من یشغل الوظیفة. -

ة جم –ب  ائف المھنی مل الوظ ى تش ؤولیاتھا عل ا ومس د واجباتھ ي تعتم ائف الت ع الوظ ی
دد أو  تخدام اآلالت أو الع ب اس ة تتطل ة مھنی ال ذات طبیع ام بأعم راف، أو القی اإلش
غیل،  ال التش ن أعم ا م رتبط بھ ا ی ة، وم ل مختلف ائل نق یاق وس واد, وس دات أو الم المع

ة ف ات المختلف ي الورش اج ف نیع واإلنت الح أن التص یانة واإلص ناعة والص ي الص
  والزراعة والحركة والنقل والفنون واإلنشاء وغیرھا من مجموعات المھن النوعیة.

ي  –ج   بة ف ة، المكتس ة المھنی ة بأصول أداء الوظیف ائف المعرف ذه الوظ غل ھ ب ش یتطل
ة وصف  رى، حسب بطاق روط أخ ى ش افة إل رة، إض ة والخب ل بالممارس ال العم مج

  زارة.الوظیفة، ووفق النظام الداخلي للو
ات  –د     ة للورش ائف المھنی ل الوظ ة مث ات نوعی ى مجموع ة إل ائف المھنی م الوظ تنقس

ا من المجموعات  اء، وغیرھ ل، ولإلنش واآلالت للزراعة، وللصناعة، وللحركة، والنق
ابھ في  ل وتتش ي تتماث ة الت النوعیة المتماثلة، وترتب في كل مجموعة الوظائف المھنی

ا، وإ ا ونوعھ ة أعمالھ درج طبیع ؤولیتھا. ویت تویات صعوبتھا ومس ي مس ت ف ن اختلف
ة في  ة الداخل تصنیفھا في إحدى المستویات المھنیة للفئة الرابعة حسب العوامل التقیمی



ة. ویمكن تصنیف  تكوین الوظیفة المحددة بالتعاون مع مركز تطویر اإلدارة واإلنتاجی
  : المھن المتماثلة في إحدى المستویات المھنیة حسب ما یلي

   :معلم مھنة ممتاز ـ المستوى األول
ل عن          دة ال تق ھ لم  15ویشترط فیھ أن یكون قد اكتسب تدریباً ومراناً في مجال عمل

  سنة ویحسن القیام باألعمال اآلتیة : 
  اإلشراف على تنفیذ األعمال في المجاالت المناطة بھ . – 1    
  صیانة.اإلشراف على اإلصالحات المعقدة وال – 2    
  توزیع األعمال على العمال أو الوردیات . – 3    
  إعطاء التوجیھات واإلرشادات في تسییر العمل . – 4    
ي  – 5     اً، وتالف ا ونوع اج كّم ة اإلنت ا ومراقب ة واإلشراف علیھ ال اإلنتاجی ة األعم مراقب

  األخطاء واتخاذ التدابیر المناسبة لسیر عملیة اإلنتاج .
  ل على زیادة تأھیل مرؤوسیھ من العمال ورفع مھاراتھم وقدراتھم المھنیة.العم – 6    

  :معلم مھنة ـ المستوى الثاني
ل عن  نة  11ویشترط فیھ أن یكون قد اكتسب تدریباً ومراناً في مجال عملھ لمدة ال تق س

  ویحسن القیام باألعمال اآلتیة : 
  تشغیل اآلالت وتنفیذ األعمال المعقدة علیھا . – 1
  المساعدة في اإلشراف على األعمال . – 2
  المساعدة في توزیع األعمال على العمال والوردیات . – 3
  إصالح األعطال المعقدة وصیانة اآلالت . – 4
  المشاركة في العمل على زیادة تأھیل مرؤوسیھ من العمال ورفع مھاراتھم . – 5
  
  

  :مھني ماھر ـ المستوى الثالث
د  ون ق ھ أن یك ترط فی ن ویش ل ع دة ال تق ھ لم ال عمل ي مج دریباً ف اً وت  8اكتسب مران

  سنوات، ویحسن القیام باألعمال اآلتیة : 
  تشغیل اآلالت التي تعمل وفق مخططات معینة. – 1
  ضبط معاییر اآلالت ( تعییرھا) ومراقبتھا وفق األصول المطلوبة فنیّاً . – 2
  المھنیة . القیام بإصالح األعطال الطارئة وإزالة األخطاء – 3

  :مھني نصف ماھر ـ المستوى الرابع
سنوات  5ویشترط فیھ أن یكون قد اكتسب مراناً وتدریباً في مجال عملھ لمدة ال تقل عن 

  ویحسن القیام باألعمال اآلتیة : 
  تشغیل اآلالت . – 1
  إصالح األعطال الصغیرة وإزالة األخطاء المھنیة تحت إشراف المھني الماھر. – 2

  مھني عادي أول  ـالخامس المستوى 
ن  ل ع دة ال تق ھ لم ال عمل ي مج دریباً ف اً وت د اكتسب مران ون ق ھ أن یك ترط فی  3ویش

  وات، ویحسن القیام باألعمال اآلتیة : نس



  المساعدة في تشغیل اآللة . – 1
  اكتشاف األعطال البسیطة التي تطرأ على اآللة. – 2
  آللة .معرفة أسماء ووظائف القطع الرئیسة في ا – 3
  المساعدة في أعمال فك وترویض اآللة . – 4

   :مھني عادي ثاني ـ المستوى السادس
نة  ل عن س دة ال تق ھ لم دریباً في مجال عمل اً وت د اكتسب مران ھ أن یكون ق ویشترط فی

  واحدة، ویحسن القیام باألعمال اآلتیة : 
  مس .تنفیذ األعمال التي تعود في مواصفاتھا ألعمال المستوى الخا – 1
رئیس المباشر  – 2 ة وإعالم ال االرتباط باآللة ( إمداد اآللة بالمواد واستالم اإلنتاج من اآلل

  عن أي طارئ دون إدارتھا وتعییرھا ) .
  القیام بتنفیذ أعمال صیانة ( غسیل قطع .. تزییت .. تشحیم .. الخ...) . – 3

   :مھني مبتدئ ـالمستوى السابع 
  م بالمال التالیة : ویشترط فیھ أن یحسن القیا

  تنفیذ األعمال المساعدة . – 1
  التعامل مع العدد واألدوات الیدویة . – 2

  
  

ون   الباب الحادي والع
  تصنیف الوظائف العادیة المتماثلة

  
ة أو ـ  88المادة  ة شھادة علمی وفر أی الوظائف العادیة ھي الوظائف التي ال یشترط إلشغالھا ت

  ) الملحق بالقانون. 5بالجدول رقم (  كفاءة مھنیة والمنوه عنھا
  تصنف الوظائف العادیة المذكورة في المادة السابقة إلى :  :89المادة
ام  –أ  ق مھ دونھما تحقی ذر ب زاً یتع داً عضلیاً متمیّ وظائف عادیة تتطلب نشاطاً جسدیاً وجھ

ال ر  وأھداف ھذه الوظائف، مثل وظائف العتالة، وإزالة المخلفات وترحیلھا، وأعم الحف
  الیدویة واآللیة .

وظائف عادیة ال یتطلب تحقیق مھامھا وأھدافھا جھداً عضلیاً متمیّزاً ، وإن كان  –ب 
یتطلب نشاطاً جسدیاً مناسباً ، مثل وظائف الحراسة ، واألذنة ، وعما ل الحدائق 

  والمراسلین .
  ـ 90المادة 

ذا النظام  5( مع األخذ بعین االعتبار أحكام الفقرة ( و ) من المادة  انون ، یحدد ھ ) من الق
دا اغلي ل ي ش ا ف وظیفي، الشروط الواجب توافرھ ة الوصف ال اً لبطاق وزارة، ووفق اخلي لل

  ب ) من المادة السابقة . –الوظائف العادیة المحددة في الفقرتین ( أ 



ون    الباب الثاني والع
  قواعد وأسس نظام األجر والترفیع للعاملین

  اج أو على أساس األجر الثابت والمتحولعلى أساس اإلنت
  

  الفصل األول 
  أحكام عامة 

ادة  ام  ـ91الم وزارة أحك ددي لل ین ضمن المالك الع املین المعین ى الع ق عل انون یطب ا الق فیم
  یتعلق باألجر والترفیع.

  
  الفصل الثاني 

  أسس وقواعد الترفیع 
  

ى أساس  -92المادة  وزارة عل ي ال اب  یجري ترفیع العاملین ف ام الب األجر الثابت ووفق أحك
  قانون.الخامس من ال

  
ون   الباب الثالث والع

  الفئات التي تستفید من لباس العمل ومن األدوات والمواد واإلطعام 
  والسكن وشروط منحھا 

  
  الفصل األول  

  األمكنة والمناطق البعیدة عن العمران 
  

   ـ 93المادة 
ر الشؤو –أ  ام تحدد بقرار من السید وزی اد الع د استطالع رأي االتح ة والعمل بع ن االجتماعی

  لنقابات العمال وتوصیة اللجنة االقتصادیة ، األمكنة والمناطق البعیدة عن العمران .
ر  –ب  ید وزی ن الس رار م ابقة بق رة ( أ ) الس ي الفق ا ف ار إلیھ اطق المش ة والمن دل األمكن تع

تطالع رأي ا د اس ل، بع ة والعم ؤون االجتماعی ال، وتوصیة الش ات العم ام لنقاب اد الع التح
ذه  اعي واالقتصادي لھ ي واالجتم ي  ضوء التطور اإلداري والعمران ة االقتصادیة ف اللجن

  األمكنة والمناطق .
  

  الفصل الثاني 
  وسائل النقل 

   ـ 94المادة 
ة -أ  اطق  تقوم الوزارة بتوفیر وسائل النقل المناسبة وعلى نفقتھا للعاملین لدیھا في األمكن والمن

  البعیدة عن العمران، المشار إلیھا في الفصل األول من ھذا الباب. 



ة  –ب  ر الحال املین في غی ل المناسبة للع ائل النق وفیر وس وزیر، ت یجوز للوزارة بقرار من ال
  المشار إلیھا في الفقرة ( أ ) السابقة، وذلك وفق إمكاناتھا المتاحة، وخدمة ألھدافھا.

  
  

  الفصل الثالث 
  كن العاملینس

  ـ 95المادة 
دة عن  –أ  اطق البعی ة والمن ن األمكن القرب م ي أو ب املین ف اني للع كن المج وزارة الس دم ال تق

ذا  العمران المشار إلیھا في الفصل األول من ھذا الباب، وذلك وفق خطة الدولة المحددة لھ
  الغرض . 

ا إذا  –ب  اني وم كن المج توى الس وع ومس د ن وزارة تحدی ود لل نقالً حسب یع اً أو مت ان ثابت ك
  طبیعة العمل .

ل من  –ج  ال تلتزم الوزارة بتوفیر السكن، المشار إلیھ في المادة السابقة إذا وفرت وسائط النق
ل، إالّ إذا  وفیر وسائط النق وفیر السكن وت وإلى منطقة إقامة العامل، وال یجوز الجمع بین ت

  باب تتعلق بالصحة العامة والبیئة .كانت منطقة اإلقامة بعیدة عن مركز العمل ألس
  
  
  
  

  الفصل الرابع 
  الطعام
  

  ـ  96المادة 
ران والمشار  –أ  دة عن العم اطق بعی ة ومن تلتزم الوزارة التي تستخدم العاملین لدیھا في أمكن

ة و  ذه األمكن املین في ھ ام المجاني للع دیم الطع اب بتق ذا الب إلیھا في الفصل األول من ھ
  المناطق.

حة یص –ب  تطالع رأي وزارة الص د اس ل، بع ة والعم ؤون االجتماعی ر الش ید وزی در الس
تحقھ  ذي یس ذائي الشھري ال وام الغ ھ الق دد بموجب راراً یح ال ق ات العم ام لنقاب اد الع واالتح

  العامل وفق أحكام الفقرة ( أ ) من ھذه المادة .
  ـ 97المادة 

ھ تتولى الوزارة وفق خطة الدولة توفیر المطعم ( أو  دیھا وتأثیث الندوة حسب الحال ) للعاملین ل
وتجھیزه وتوفیر خدمات اإلطعام فیھ، إذا كان العمل في تلك الجھة یتم بأكثر من وردیّة أو كان 

  یتخلل دوام العاملین (جمیعھم أو قسم منھم ) استراحة عمل أو استراحة لتناول الطعام .



  الفصل الخامس
  الوقـایة 

   ـ 98المادة 
ازات والكمامات والقبعات تلتزم ال ة والقف ة الخاصة واألقنع دیم األلبسة الوقائی وزارة بتق

ي  ة، والت ة المھن ا طبیع ي تتطلبھ ة األخرى الت ائل الوقائی زم والوس ة والج ارات واألحذی والنظ
ببھا  ي تس ار الت ة دون إصابتھ باألخط ا، والحیلول ة المكلف بھ ة الوظیف ي تأدی ل ف اعد العام تس

ذه وذلك بشكل دور اء ھ ي ومجاني، وال یجوز اقتطاع أي جزء من أجر العامل وتعویضاتھ لق
  المواد االحتیاطیة التي تستخدم لمنع الحوادث واألخطار .

  
  ـ99المادة 

ي  –أ  د الوظائف الت اییر والضوابط لتحدی د األسس والمع لحین صدور القرار المتضمن تحدی
ام ق أحك ة تطب ة الغذائی ن الوجب اغلوھا م تفید ش وزراء  یس س ال یس مجل الغ رئ ب

م/ اریخ  6489/15/ب/25رق م 27/10/1992ت بالغ رق اریخ  7052/15/ب/27، وال ت
م/17/11/1992 البالغ رق ة المحددة ب اً ضمن القیم تفیدین عین /ب 25، وتؤدى الوجبة للمس

  المنوه عنھ أعاله. 
ة وفق الق –ب  ة والوقائی واد الغذائی ي یستحق شاغلوھا الم ة تحدد الوظائف الت وانین واألنظم

  والقرارات النافذة ذات الصلة.
  

  الفصل السادس 
  اللبـاس

  -100المادة 
ات  -أ ا، بالفئ ة عملھ النظر لطبیع دام ب اس العمل والھن تفید من لب ي تس املین الت ات الع تحدد فئ

م/ وزراء رق یس مجلس ال رار رئ ام79المحددة بق رار 1990/ لع یما الق ھ، الس م، وتعدیالت
   0م 1995/ لعام 2067رقم/

یعطى األذنة والموزعون والسائقون والحراس اللیلیون على حساب الوزارة المالبس  -ب
  التالیة : 

  بذلة صیفیة كل سنة . -
 بذلة شتویة كل سنتین . -
 معطف كل ثالث سنوات . -

واقي من المطر ویعطى أیضاً  وع ال ویكون معطف الموزع وسائق الدراجة الناریة من الن
  اً كل سنتین وخوذة معدنیة .حذاءاً وحذاءاً عالی

  تسلم األلبسة الصیفیة خالل  شھر نیسان والشتویة خالل شھر أیلول من سنة االستحقاق.
یعطى ضاربو اآللة الكاتبة وعمال آلة السحب على حساب الوزارة اللبـــاس الخاص بھم  –ج  

  ( مریول) .
   ـ101المادة 

  السابقة إلى مستحقیھا عیناً. تقدم ألبسة العمل المشار إلیھا في المادة –أ 



وانین  –ب  دي وفق الق دل نق یجوز تقدیم ألبسة الھندام المشار إلیھا في المادة السابقة عیناً أو بب
  واألنظمة النافذة .

   ـ 102المادة 
م بسبب العمل  –أ  داء األلبسة المخصصة لھ وا بارت املین أن یقوم في جمیع الحاالت على الع

  أثناء تأدیتھ.
  یجوز الجمع بین كل من لباس الھندام ولباس العمل ولباس الوقایة.  ال –ب 
  
  

ون   الباب الرابع والع
  أسس وشروط تشغیل األحداث و النساء

  
  الفصل األول 

  تشغیل األحداث 
  الحدث ھو كل ذكر أو أنثى لم یتم الثامنة عشرة من العمر.ـ  103المادة 
ان، وال ال یجوز تشغیل من ھو دون الخـ  104المادة  امسة عشرة من العمر في أي عمل ك

  یجوز تشغیل من ھو دون السادسة عشرة في األعمال اإلنتاجیة.
ادة  ت ـ  105الم ابقة بس ادة الس ام الم اة أحك ع مراع دث م ة للح ل الیومی اعات العم دد س تح

دوام  ساعات، على أن تتخللھا ساعة لتناول الطعام والراحة ال تحسب من ساعات ال
ى أن ال ھ  وعل وز تكلیف لة، وال یج اعات متواص ع س ن أرب ر م دث أكث ل الح یعم

ین  ائیة، أي ب ة المس ي الوردی غیل األحداث ف ل إضافیة، وال یجوز تش اعات عم بس
ام  ابعة صباحاً، وال یجوز تشغیلھم في أی ین الساعة الس اًء  وب الساعة العاشرة مس

  الراحة األسبوعیة وأیام العطل واألعیاد .
د من یجـ  106المادة  اقھم بالعمل ، للتأك ة التح د بدای ي عن ب إخضاع األحداث إلى فحص طب

ة  امھم الثامن ى إتم نویاً حت ذا الفحص س ادة ھ ھ ویجب إع لیاقتھم للعمل المرشحین ل
  عشرة من العمر .

رین مناسب ـ  107المادة  ة أو تم ى دورة تدریبی أي عمل إل ام ب ھ للقی ل تكلیف یخضع الحدث قب
  للعمل .

یمنع تكلیف الحدث العمل على اآلالت واألدوات الخطرة ( روافع .. جرارات .. ـ  108المادة 
  أعمال الكھرباء .. وما شابھھا  ) .

  یمنع تكلیف الحدث بممارسة األعمال اآلتیة في الوزارة :ـ  109المادة 
 الطباعة التي یستخدم فیھا مادة الرصاص والمذیبات . -
 غسل الخرق ومعالجتھا .  -
ع - ل م روم  التعام فور والك ز والفوس زرنیخ والمنغنی ق وال واد الرصاص والزئب م

 واألنتموان وفي مركباتھا وخالئطھا الخطرة . 
 ) والمواد ذات النشاط اإلشعاعي . xالعمل بالتماس مع أشعة (  -
 اللحام باألوكسجین واألستیلین والقوس الكھربائیة . -



) سنة في حمل األثقال أو دفعھا أو 18) إلى (16یمنع تشغیل األحداث من سن (ـ  110 المادة
  جرھا إالّ في حدود األوزان التالیة :

 األثقال ذكور إناث
  1 األثقال التي یجوز حملھا  كغ 15 كغ 10
 2 األثقال التي تدفع على القضبان  كغ 400 كغ 300
  3  األثقال التي تدفع على عربة ذات عجلتین  كغ 150 كغ 100
تي تدفع على عربة ذات عجلة األثقال ال كغ 50 كغ 35

 واحدة 
4 

  
  ـ 111المادة 

  تلتزم الوزارة في حال تشغیلھا لحدث أو أكثر :   
  أن تضع في محل العمل نسخة من األحكام الخاصة بتشغیل األحداث . -
 أن تحرر أوالً بأول كشفاً مبیناً فیھ أسماء األحداث وسنھم وتاریخ استخدامھم . -
رات أن تضع في محل العمل وبشك - ھ ساعات العمل وفت ل ظاھر كشفاً موضحاً فی

 .الراحة
رة والضارة بالصحة  - ال الخط ھ األعم ة فی ا مبین ي إدارتھ اً ف فاً معلن أن تضع كش

 والبیئة.
 

  الفصل الثاني
  تشغیل النساء

  
  ینظم عمل النساء في الوظائف اإلنتاجیة حسب اآلتي :ـ  112المادة 
  ألعمال اآلتیة في الوزارة :یمنع تشغیل النساء في الصناعات وا -أ

 تفضیض المرایا بواسطة الزئبق . -
 أعمال اللحام باألوكسجین واالستیلین والقوس الكھربائیة . -
 العمل في صناعة وإصالح المدخرات الكھربائیة ( البطاریات ) . -
ھ وخالئطھ والعمل في تنظیف  - األعمال التي فیھا تماس مع الرصاص أو مركبات

 أماكنھا.
  نى مما ورد في الفقرة ( أ ) السابقة ، النساء اللواتي یقمن بأعمال إداریة أو مكتبیة .یستث -ب  

واد ـ  113المادة  یمنع تشغیل النساء الحوامل والمرضعات في أعمال تعرضھن للتماس مع الم
ة الخطرة أو  واد الكیمیائی ل الم ا ، مث د ، وتكونھم ین والولی و الجن ى نم أثیر عل ا ت التي لھ

واد ذ زول ( الم ا للبن ي یتعرضن فیھ ال الت ي أعم )  C6 H6ات النشاط اإلشعاعي ، وف
  والمواد المشتملة علیھ .

یمنع تعرض النساء وخالل مدة الحمل للتماس مع المواد الكیمیائیة المجھضة أو ـ  114المادة 
  قیامھن بحمل أي ثقل یتجاوز عشرة كیلو غرامات .



ادة  ي حمـ  115الم اء ف ع تشغیل النس ى حدود یمن د عل ا یزی ا فیم ا أو دفعھ ال أو جرھ ل األثق
  األوزان التالیة:

 حمل األثقال  -أ كغ 15
 دفع األثقال أو جرھا على عربة ذات عجلة واحدة  -ب كغ 50
 دفع األثقال أو جرھا على عربة ذات عجلتین  -ت كغ 120
 دفع األثقال على القضبان  -ث كغ 500

  
  ـ 116المادة 

ابعة یمنع تكلیف ال اًء والساعة الس نساء العمل في وردیة اللیل ، أي بین الساعة العاشرة مس
  صباحاً ویستثنى من ذلك :

  
  
  
  الطبیبات والممرضات والقابالت وعامالت المستشفیات والمصحات والعیادات . -
 العامالت في دوائر البرید والبرق والھاتف . -
 .المضیفات والعامالت في المطارات وشركات الطیران  -
 اإلذاعة ) . –التلفزیون  –العامالت في مجال اإلعالم ( الصحافة  -
النساء اللواتي یكلفن بالعمل لتالفي خسارة محققة في مواد معرضة للتلف  -

 السریع.
 العامالت في المطاعم والمشارب . -
 الممثالت المساعدات في المسارح والفرق التمثیلیة . -
 الفنانات . -

ة العمل نسخة من نظام  على الوزارة فيـ  117المادة  حال تشغیلھا للنساء أن تضع في أمكن
  تشغیل النساء .

امالت وخاصة الحوامل ـ  118المادة  دوري للنساء الع ي ال على الوزارة إجراء الفحص الطب
م / وزراء رق / 2277والمرضعات وإحداث ریاض األطفال عمالً بقرار رئاسة مجلس ال

  م.1987لعام 
ادة  دا ـ  119الم ا ع دور فیم ة ب ال المتعلق ذلك األعم ابقة وك واد الس ي الم ة ف ال المبین األعم

ال دون  ى الرج ي تسري عل ام والشروط الت ع األحك اء جمی ى النس الحضانة تسري عل
  تمییز.

  
  

ون   الباب الخامس والع
  جاھزیة الوزارة في الحاالت الطارئة واالستثنائیة

تعدة تحقیقاً لجاھزیة الوزارة في الحاال ـ 120 المادة تثنائیة، بحیث تكون مس ة واالس ت الطارئ
ي األحوال  ول ومناسب ف ا بشكل مقب دافھا وواجباتھ ق أھ دوام وجاھزة لتحقی ى ال عل



ى  ة تعمل عل ة أمنی وزارة لجن ة، تشكل ال ا في األحوال العادی االستثنائیة الطارئة كم
  : ضوء األنظمة والتعلیمات الصادرة بھذا الشأن بحیث یتضمن عملھا ما یلي 

  وضع تصور لحاالت الطوارئ المتوقعة . -
والتدابیر الواجب اتخاذھا في كل المجاالت لمواجھة حاالت  تإقرار مجموعة اإلجراءا -

 الطوارئ وال سیما في المواضیع التالیة :
 

ة  -1 ادة دائم د قی ؤمن تواج ي حاالت الطوارئ ی ل للتعرف ف وضع مخطط عم
 على مدى كامل الیوم .

 ومقرات الطوارئ . تحضیر وتجھیز المالجئ -2
 تأمین حراسة دائمة للمباني . -3
 وضع نظام دخول إلى الوزارة والدوائر التابعة لھا . -4
 تأمین االحتیاطي الالزم من المواد األولیة والمحروقات . -5
ع  -6 ك بالتنسیق م الوزارة وذل ق ب ي تتعل ة البشریة الت ذ خطة التعبئ ة تنفی مراقب

 إدارة التعبئة العامة .
ستلزمات الضروریة لمواجھة الحاالت الطارئة تأمین جمیع الم -7

دفاع  ارة وال دات اإلسعاف واإلن اء ومع كأجھزة اإلنذار واإلطف
  المدني ...الخ .

  
ون   الباب السادس والع

  أحكام عامة وانتقالیة
  یبقى كل من القائمین على رأس العمل عند صدور النظام من :ـ 121المادة 

  الخبراء المتعاقدون . -
 متعاقدون والمستخدمون منھم مؤقتاً .المھنیون ال -
 المؤقتون الذین لم تجر تسویة أوضاعھم أو لم یتم تثبیتھم وفق أحكام القانون . -

تم  ذا النظام وی د صدور ھ ذة عن ودھم الناف ام عق وزارة وفق أحك ي ال مستمرین في عملھم ف
واد  ام الم من 151 -100-148-147-146تجدیدھا للعام التالي وفق أحكام ھذا النظام وأحك

  .قانونال
داخلي ـ  122المادة  واردة في النظام ال ام ال ق األحك ذا النظام تطب فیما لم یرد علیھ نص في ھ

م/ وزراء رق س ال یس مجل ید رئ رار الس د بق وذجي المعتم اریخ 903النم / ت
  م وتعدیالتھ .28/2/2005

  ھذا النظام . یصدر الوزیر القرارات والتعلیمات الالزمة لتنفیذ أحكام  ـ 123المادة 
  تلغى األحكام المخالفة لھذا النظام ومالحقھ .ـ  124المادة 

 

  
  
  



 
  /1الملحق رقم/

  بطاقات الوصف الوظیفیة للعاملین في الوزارة
  

  بطاقة توصیف وظیفة معاون وزیر
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :        عاماسم الوحدة التنظیمیة-
                      معاون وزیر ــــــــــفة:         اسم الوظیـــ-
  :   الوزیراسم وظیفة الرئیس المباشر-
  من یكلفھ الوزیر.اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  .: الجھات والمدیریات والمكاتب المرتبطة بھالمراكز الوظیفیة التي تشرف علیھا الوظیفة-
  .:   من وظائف اإلدارة العلیاإلداريموقع الوظیفة في الھیكل ا-
   0یعاون الوزیر في أداء مھامھ یمارس   :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة-
اً  :واجبات ومسؤولیات الوظیفة- ذة وفق ة الناف وانین واألنظم ھ بموجب الق یمارس الصالحیات الممنوحة ل

وزراء، لتوزیع العمل بین المعاونین الذي یصدر بقرار من السید رئ یس مجلس ال
ھ، رار من وزیر بق ا ال ھ من  كما یمارس الصالحیات التي یفوضھ بھ ھ ب ا یكلف وم

  أعمال.
اً مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة- ھ وفق دیریات المرتبطة ب ى الم : یشرف في حدود اختصاصاتھ عل

دود  من ح ؤوالً وض ون مس ابقة، ویك رة الس ي الفق ھ ف وه عن ل المن ع العم لتوزی
ا ویؤشر القوان دیریات المشرف علیھ ین واألنظمة النافذة عن سیر العمل في الم

ل  ا قب ادرة عنھ رارات الص ات والق ات والبالغ امالت والتعلیم ع المع ى جمی عل
ات  امالت  والتعلیم ى المع ة عل ورة نھائی ع بص وزیر. ویوق ن ال ا م توقیعھ

ي یف اً أو الت ھ  قانون ي اختصاص دخل ف ي ت رارات الت ات والق ا والبالغ وض بھ
  أصوالً.

ة- املین الممنوحة لشاغل الوظیف ذ بإشرافھ : الصالحیات والتفویضات التنظیمیة المتعلقة بشؤون الع تنف
ؤون ع الش ھ جمی ل الخاصة ب ومراقبت ع العم اً لتوزی ھ وفق ة ب دیریات المرتبط الم

ابقة، رة الس ھ في الفق وه عن ا من اختصاص  المن ى أنھ ة عل م تنص األنظم التي ل
وزیر يو، ال ة الت ولى الصالحیات كاف ای یت داخلي  نص علیھ ام ال وانین النظ والق

  واألنظمة النافذة األخرى.
  : تؤثر على سائر الوظائف في المدیریات المرتبطة بھا. تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى-
ا- ا وأھمیتھ رض منھ ائف والغ ن الوظ ا م ع غیرھ ة م االت الوظیف دد كبیاتص ة تتصل بع ن : الوظیف ر م

  .وظائف الوزارة   بھدف تحقیق أھداف الوزارة، وھي بالغة األھمیة
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك زاً یتط: الجھ ا متمی داً فكری ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم ل

  .الوزارةومتابعة یومیة للعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون 
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
   توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  یةالشروط والمستلزمات الوقائ-



  شھادة جامعیة تتوافق مع القطاع الذي یشرف علیھ. -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  ) سنة في مجال اختصاصھ.15خبرة ال تقل عن ( -                                     

  تمتع بالقدرات والمھارات البدنیة والفكریة التي تمكنھ من أداء الوظیفة.ی-                                     

  . یتقن لغة أجنبیة معتمدة واحدة على األقل+ إتقان استخدام الحاسوب-                                     
             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بطاقة توصیف وظیفة مدیر مدیریة في اإلدارة المركزیة
  :        وزارة الثقافة ھة العامــــــةاسم الج-
  :        عاماسم الوحدة التنظیمیة-
  مدیر في اإلدارة المركزیة.         اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :   معاون الوزیر المختصاسم وظیفة الرئیس المباشر-
ة: - ـاغل الوظیف ن شــــ وب ع ن ین ة م م وظیف اون الماس وم مع دیر یق اب الم ال غی ي ح ام ف دیر بمھ

ي  دیر ف اون م ن مع ر م ود أكث ال وج ي ح دیر، وف وصالحیات الم
راح  ى اقت اء عل وزیر بن ن ال رار م ذلك بق دھم ب ف أح ة یكل المدیری

    0معاون الوزیر المختص
ة- ا الوظیف ي تشرف علیھ دوائر والشعب والمكاتب المرتبطة المراكز الوظیفیة الت ام وال روع واألقس : الف
  .بھا
  .:   من وظائف اإلدارة العلیاالھیكل اإلداري موقع الوظیفة في-
لھا  المدیریة في مجال المھام المحددة: العمل على تنفیذ وإنجاز خطط الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة-

واتخاذ القرارات الالزمة في ھذا الشأن وفقاً للصالحیات المخولة لھ، وكذلك قیادة وتوجیھ العاملین 
  تنفیذ مھامھا في المدیریة ومتابعة



ویمارس الصالحیات الممنوحة لھ بموجب القوانین  یقوم بإدارة مدیریتھ :واجبات ومسؤولیات الوظیفة-
واألنظمة النافذة، كما یمارس الصالحیات التي یفوضھ بھا الوزیر بقرار منھ، ویتولى على وجھ 

  المساھمة في:الخصوص 
  للوزارة.رسم السیاسات ووضع مشاریع الخطط   -           
 إصدار القرارات التنفیذیة . -
 وضع برامج العمل التنفیذیة .  -
 تنظیم األنشطة والتنسیق فیما بین ھذه األنشطة . -
 قیادة وتوجیھ األفراد . -
 متابعة تنفیذ األعمال والخطط والبرامج والتعلیمات والتوجیھات . -
  تحقیق األداء وتطویر المھارات والقدرات وأسالیب العمل . -

ةمسؤولی- وظیفي اإلداری ز ال ى : ات المرك ھ، ویؤشر عل یكون مسؤوالً عن حسن سیر العمل في مدیریت
ى  ة عل ورة نھائی ع بص ھا، ویوق من اختصاص ة ض امالت الداخل ع المع جمی
وزیر  اون ال راح مع ى اقت اء عل وزیر بن رار من ال ا بق امالت التي یفوض بھ المع

   0المختص 
ةالصالحیات والتفویضات التنظیمیة المتع- املین الممنوحة لشاغل الوظیف ة بشؤون الع ى : لق یشرف عل

ا  ھ، كم ي مدیریت املین ف ؤونالع ع الش ھ جمی رافھ ومراقبت ذ بإش ة  تنف الخاص
  . ارس كافة الصالحیات وفق أحكام النظام الداخليیم و ،بمدیریتھ

ى أداء الوظائف األخرى- ھ، و تأثیر الوظیفة عل املین في مدیریت ى وظائف الع ؤثر عل ى الوظائف : ت عل
  ذات الصلة في المدیریات األخرى في الوزارة.

ا- ا وأھمیتھ رض منھ ائف والغ ن الوظ ا م ع غیرھ ة م االت الوظیف ن اتص ر م دد كبی ة تتصل بع : الوظیف
  .وظائف الوزارة   بھدف تحقیق أھداف الوزارة، وھي بالغة األھمیة

واد المستخدمة- داخلي وتحدد و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وفق النظام ال ة الق األنظم
  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.

ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك زاً : الجھ ا متمی داً فكری ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم یتطل
  .الوزارةومتابعة یومیة للعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون 

ة ظروف وبیئة ومخاطر- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف
  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 

   توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-
  التي یشرف علیھا. شھادة جامعیة تتوافق مع المدیریة -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  ) سنوات في مجال العمل.10خبرة ال تقل عن ( -                                     

  یتمتع بالقدرات والمھارات البدنیة والفكریة التي تمكنھ من أداء الوظیفة.-                                     

  .  بیة واحدة على األقل+ یجید استخدام الحاسوبیتقن لغة أجن-                                     
  

                   
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  بطاقة توصیف وظیفة معاون مدیر
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
   :        عاماسم الوحدة التنظیمیة-
  معاون مدیر في اإلدارة المركزیة.اسم الوظیـــــــــــفة:          - 
  :   المدیر المختصوظیفة الرئیس المباشراسم -
وزیر اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة:- من یكلفھ الوزیر بقرار منھ بناء على اقتراح معاون ال

    0المختص
ة- ا الوظیف ي تشرف علیھ دوائر والشعب والمكاتب المرتبطة المراكز الوظیفیة الت ام وال روع واألقس : الف

  .بالمدیریة
  .:   من وظائف اإلدارة الوسطى والقاعدیةظیفة في الھیكل اإلداريموقع الو-
ا،  :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة- معاونة المدیر في إنجاز خطة عمل المدیریة في المجاالت المحددة لھ

  باإلضافة إلى المھام األخرى التي توكل إلیھ في المدیریة المذكورة. 
ة- ات ومسؤولیات الوظیف ي ی :واجب ددة ف ھ، والمح ة إلی دائرة الموكل یس ال ة رئ ام وظیف ى جانب مھ وم إل ق

  في: بطاقة الوصف،
  یعاون المدیر في تنفیذ المھام المحددة للمدیریة المعنیة. -                            
دود التفویض -                             ي ح ة ف ة بالمدیری ب الخاص ى الكت یر عل ع أو التأش ات التوقی

  الممنوحة لھ.
ام  -                             دود المھ ي ح ھ، وف من اختصاص دیر ض ل الم ن قب ھ م ف ب ا یكل ام بم القی

  الموكولة إلى المدیریة. 
  .تقدیم االقتراحات الالزمة لتطویر العمل في المدیریة  -                            

ة- وظیفي اإلداری ز ال ؤولیات المرك ب یشرف عل: مس دوائر والشعب والمكات ام وال اء األقس ل رؤس ى عم
  والعاملین في المدیریة. 

ھ : الصالحیات والتفویضات التنظیمیة المتعلقة بشؤون العاملین الممنوحة لشاغل الوظیفة- راح ل حق اقت
ة لضمان سیر العمل في  ة،التكلیف باألعمال وإنجاز اإلجراءات الالزم  المدیری

  المدیریة.بات للعاملین في اقتراح المكافآت والعقوو
  : تؤثر على وظائف العاملین في المدیریة. تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى-
ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ ع غیرھ ة م ام اتصاالت الوظیف ة تتصل بوظائف األقس : الوظیف

ة، وھ ام المدیری از مھ دف إنج ة بھ ي المدیری ب ف عب والمكات دوائر والش ي وال
  متوسطة األھمیة. 

واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم
  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.

ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك ة : الجھ ا ومتابع داً فكری ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم یتطل
  المدیریة.لعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون یومیة ل

ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف
  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 



   عمل.توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة ال:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-
  شھادة جامعیة تتوافق مع المدیریة التي یشرف علیھا. -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

ة8خبرة ال تقل عن ( -                                      د ) سنوات في مجال العمل في وظائف الدول ، بع
    حصولھ على المؤھل الجامعي، منھا أربع سنوات بوظیفة رئیس دائرة.

  یتمتع بالقدرات والمھارات البدنیة والفكریة التي تمكنھ من أداء الوظیفة. -                                    

  یجید استخدام الحاسوب.  -                                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بطاقة توصیف وظیفة رئیس قسم
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :        عاماسم الوحدة التنظیمیة-
  رئیس قسماسم الوظیـــــــــــفة:       - 
  :   المدیر المختص.اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  من یكلفھ المدیر المختص.اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  .بطة بھا: الدائرة والشعب والمكاتب المرتالمراكز الوظیفیة التي تشرف علیھا الوظیفة-
  :   من وظائف اإلدارة الوسطى والقاعدیة.موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-



املین المكاتب والشعب و الدوائر ھ رؤساءیوجوتلقیام بمھام الوظیفة ا :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة- الع
   فذة.على تنفیذ مھامھم الیومیة والدوریة في ضوء األنظمة النا اإلشراففي الدائرة و

ة- ؤولیات الوظیف ات ومس مھ :واجب إدارة قس وم ب وانین  یق ھ بموجب الق ة ل ارس الصالحیات الممنوح ویم
الیب  - واألنظمة النافذة، السیما: م أس ا, وفھ ل اإلدارة العلی م األھداف المحددة والمخططة من قب فھ

  . تنفیذھا بدقة, وفي مواعیدھا, وإیضاحھا للمستویات األدنى التي تقود نشاطھا
ھ بشكل  - ھ, وقیادت ة والبشریة وتنظیم ة المادی ة الظروف المناسبة من الناحی العمل على تھیئ

 یكفل تواصل العمل واستمراره, ویضمن تحقیق النتائج المستھدفة .
ین  - اعدین والمرؤوس ى المس ة ووضوح إل ام بدق ذ المھ ة بتنفی ة والمتعلق ات الالزم دار التعلیم إص

 المنفذین .
 یر تنفیذ المھام, والمحافظة على النظام واالنضباط .متابعة ومراقبة س -
 رفع التقاریر والبیانات عن األعمال المنفذة إلى الجھات األعلى في اإلدارة . -
ع مستوى  - د, ورف وفیر الجھ إبداء الرأي, وتقدیم المقترحات حول كل ما من شأنھ تحسین العمل وت

 األداء الوظیفي, تخفیض الھدر واإلسراف ... 
ذه تكییف  - ین ھ ى تحس ل عل ام والعم ذ المھ ى تنفی دھم عل ل وتعوی ع ظروف العم املین م الع

 الظروف .
 توزیع األعباء والمھام على العاملین بما یتوافق وصكوك تعیینھم وإمكاناتھم . -
ى وحدتھم وتماسكھم  - املین, بشكل یحافظ عل ن الع لیمة ی انیة س ات إنس االھتمام بإیجاد عالق

 نتماء لدیھم إلى الوزارة .وتعاونھم, ویعزز شعور اال
 االھتمام بالسالمة العامة في موقع العمل . -
 إتاحة الفرص أمام ما ھو مبدع وبنّاء لنشاط العاملین . -
   المحافظة على التجھیزات واألدوات والوسائل المتاحة في إطار العمل . -      

ة بتساتخاذ : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة- ، حسب األصول قسمییر العمل في الاإلجراءات الكفیل
بشكل یضمن سیر العمل والمكاتب التابعة لھ الشعب الدوائر وع العمل على یوزتو

ك ، ویكون مسؤوالً بحسب األنظمة النافذة ى عن أي تقصیر في ذل ، ویؤشر عل
دیل ولھ ، جمیع المعامالت الداخلة ضمن اختصاص   قسمھ حق إبداء الرأي والتع

  . الشعب أو مرؤوسیھ الدوائر و لمقدمة من قبل رؤساءبشأن المقترحات ا
ة- املین الممنوحة لشاغل الوظیف ة بشؤون الع ة المتعلق ى :الصالحیات والتفویضات التنظیمی یشرف عل

مھ ي قس املین ف داخليیم و ،الع ام ال ام النظ ق أحك الحیات وف ة الص  ،ارس كاف
رو ى ال یھ إل ات مرؤوس ئیس المباشر مسؤول عن إیصال آراء ومقترحات وطلب

ھ ا رأی ھ مبیناً فیھ ة ، ول ال وإنجاز اإلجراءات الالزم راح التكلیف باألعم حق اقت
ذلك ة ل  في قسمھ، لضمان سیر العمل في ضوء أوامر العمل والتعلیمات الناظم

  قسم.اقتراح المكافآت والعقوبات للعاملین في ال ولھ
ى الوظائف ذات : تؤثر على وظا تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى- املین في قسمھ، وعل ئف الع

   الصلة في المدیریة.
ا- ا وأھمیتھ رض منھ ائف والغ ن الوظ ا م ع غیرھ ة م االت الوظیف ن اتص ر م دد كبی ة تتصل بع : الوظیف

  وظائف مدیریتھ بھدف إنجاز مھام المدیریة، وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمة- داخلي وتحد :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین ود وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك زاً : الجھ ا متمی داً فكری ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم یتطل

  .الوزارةومتابعة یومیة للعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون 



ةظروف وبیئة ومخ- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : اطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف
  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 

  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

  الذي یشرف علیھ.شھادة جامعیة تتوافق مع القسم  -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  ) سنوات في مجال العمل.6خبرة ال تقل عن ( -                                     

  یتمتع بالقدرات والمھارات البدنیة والفكریة التي تمكنھ من أداء الوظیفة.-                                     

  .                      لحاسوبیجید استخدام ا -                                     
  
  
  
  
  

  بطاقة توصیف وظیفة رئیس دائرة                     
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :        عاماسم الوحدة التنظیمیة-
  رئیس دائرةاسم الوظیـــــــــــفة:            -
  :   المدیر المختص.اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  من یكلفھ المدیر المختص.اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  .: الدائرة والشعب والمكاتب المرتبطة بھاالمراكز الوظیفیة التي تشرف علیھا الوظیفة-
  :   من وظائف اإلدارة الوسطى والقاعدیة.موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
ـفة- ام للوظیــــــــــــــ ة لا :الوصف الع ام الوظیف ام بمھ اء الشعب ویوجوتقی ي المكاتب وھ رؤس املین ف الع

   على تنفیذ مھامھم الیومیة والدوریة في ضوء األنظمة النافذة. اإلشرافالدائرة و
ة- ھ :واجبات ومسؤولیات الوظیف إدارة دائرت وم ب وانین  یق ھ بموجب الق ویمارس الصالحیات الممنوحة ل

الیب فھ - واألنظمة النافذة، السیما: م أس ا, وفھ ل اإلدارة العلی م األھداف المحددة والمخططة من قب
  تنفیذھا بدقة, وفي مواعیدھا, وإیضاحھا للمستویات األدنى التي تقود نشاطھا .

ھ بشكل  - ھ, وقیادت ة والبشریة وتنظیم ة المادی ة الظروف المناسبة من الناحی العمل على تھیئ
 النتائج المستھدفة . یكفل تواصل العمل واستمراره, ویضمن تحقیق

ین  - اعدین والمرؤوس ى المس ة ووضوح إل ام بدق ذ المھ ة بتنفی ة والمتعلق ات الالزم دار التعلیم إص
 المنفذین .

 متابعة ومراقبة سیر تنفیذ المھام, والمحافظة على النظام واالنضباط . -
 رفع التقاریر والبیانات عن األعمال المنفذة إلى الجھات األعلى في اإلدارة . -
ع مستوى إ - د, ورف وفیر الجھ بداء الرأي, وتقدیم المقترحات حول كل ما من شأنھ تحسین العمل وت

 األداء الوظیفي, تخفیض الھدر واإلسراف ... 
ذه  - ین ھ ى تحس ل عل ام والعم ذ المھ ى تنفی دھم عل ل وتعوی ع ظروف العم املین م تكییف الع

 الظروف .
 وصكوك تعیینھم وإمكاناتھم . توزیع األعباء والمھام على العاملین بما یتوافق -
ى وحدتھم وتماسكھم  - املین, بشكل یحافظ عل ن الع لیمة ی انیة س ات إنس االھتمام بإیجاد عالق

 وتعاونھم, ویعزز شعور االنتماء لدیھم إلى الوزارة .



 االھتمام بالسالمة العامة في موقع العمل . -
 إتاحة الفرص أمام ما ھو مبدع وبنّاء لنشاط العاملین . -
   المحافظة على التجھیزات واألدوات والوسائل المتاحة في إطار العمل . -      

دائرة حسب األصولاتخاذ : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة- ، اإلجراءات الكفیلة بتسییر العمل في ال
بشكل یضمن سیر العمل بحسب والمكاتب التابعة لھ ع العمل على الشعب یوزتو

ذة ة الناف ون األنظم ك مسؤوالً ، ویك ي ذل ع عن أي تقصیر ف ى جمی ، ویؤشر عل
ة ضمن اختصاص    امالت الداخل ھ، المع ھ دائرت دیل ول رأي والتع داء ال ق إب ح

  . بشأن المقترحات المقدمة من قبل رؤساء الشعب أو مرؤوسیھ
ة- املین الممنوحة لشاغل الوظیف ة بشؤون الع ة المتعلق ى :الصالحیات والتفویضات التنظیمی یشرف عل

ھال ي دائرت املین ف داخليیم و ،ع ام ال ام النظ ق أحك ة الصالحیات وف  ،ارس كاف
رئیس المباشر و ى ال یھ إل ات مرؤوس مسؤول عن إیصال آراء ومقترحات وطلب

ھ ا رأی ھ مبیناً فیھ ة ، ول ال وإنجاز اإلجراءات الالزم راح التكلیف باألعم حق اقت
ذلكلضمان سیر العمل في ضوء أوامر العمل والتعلیمات الناظ ة ل ھ، م  في دائرت

  .اقتراح المكافآت والعقوبات للعاملین في الدائرة ولھ
ى الوظائف ذات  تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى- : تؤثر على وظائف العاملین في دائرتھ، وعل

   الصلة في المدیریة.
ا- ا وأھمیتھ رض منھ ائف والغ ن الوظ ا م ع غیرھ ة م االت الوظیف ة تتصل باتص ن : الوظیف ر م دد كبی ع

  وظائف مدیریتھ بھدف إنجاز مھام المدیریة، وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
وب ألداء الوظیف - لي المطل ري والعض د الفك زاً : ةالجھ ا متمی داً فكری ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم یتطل

  .الوزارةومتابعة یومیة للعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون 
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الوقائیةالشروط والمستلزمات -

  شھادة جامعیة تتوافق مع الدائرة التي یشرف علیھا. -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  ) سنوات في مجال العمل.5خبرة ال تقل عن ( -                                     

  یتمتع بالقدرات والمھارات البدنیة والفكریة التي تمكنھ من أداء الوظیفة.-                                     

  یجید استخدام الحاسوب -                                     
  
  
  
  
  

  بطاقة توصیف وظیفة رئیس شعبة     
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :        عاماسم الوحدة التنظیمیة-
  رئیس شعبة     اسم الوظیـــــــــــفة:     -



  :   رئیس الدائرة المختص.اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  من یكلفھ المدیر المختص.اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  .: الشعبة والمكاتب المرتبطة بھاالمراكز الوظیفیة التي تشرف علیھا الوظیفة-
  :   من وظائف اإلدارة الوسطى والقاعدیة.داريموقع الوظیفة في الھیكل اإل-
ـفة- ام للوظیــــــــــــــ ف الع ة ا :الوص ام الوظیف ام بمھ اء یوجوتلقی ب وھ رؤس ي الالمكات املین ف عبة الع ش

   على تنفیذ مھامھم الیومیة والدوریة في ضوء األنظمة النافذة. اإلشرافو
ة- ات ومسؤولیات الوظیف إدارة شعبتھ :واجب وم ب وانین  یق ھ بموجب الق ارس الصالحیات الممنوحة ل ویم

الیب  - واألنظمة النافذة، السیما: م أس ا, وفھ ل اإلدارة العلی م األھداف المحددة والمخططة من قب فھ
  تنفیذھا بدقة, وفي مواعیدھا, وإیضاحھا للمستویات األدنى التي تقود نشاطھا .

ة الما - ا بشكل العمل على تھیئة الظروف المناسبة من الناحی ا, وقیادتھ ة والبشریة وتنظیمھ دی
 یكفل تواصل العمل واستمراره, ویضمن تحقیق النتائج المستھدفة .

ین  - اعدین والمرؤوس ى المس ة ووضوح إل ام بدق ذ المھ ة بتنفی ة والمتعلق ات الالزم دار التعلیم إص
 المنفذین .

 .متابعة ومراقبة سیر تنفیذ المھام, والمحافظة على النظام واالنضباط  -
 رفع التقاریر والبیانات عن األعمال المنفذة إلى الجھات األعلى في اإلدارة . -
ع مستوى  - د, ورف وفیر الجھ إبداء الرأي, وتقدیم المقترحات حول كل ما من شأنھ تحسین العمل وت

 األداء الوظیفي, تخفیض الھدر واإلسراف ... 
ام - ذ المھ ى تنفی دھم عل ل وتعوی ع ظروف العم املین م ذه  تكییف الع ین ھ ى تحس ل عل والعم

 الظروف .
 توزیع األعباء والمھام على العاملین بما یتوافق وصكوك تعیینھم وإمكاناتھم . -
ى وحدتھم وتماسكھم  - املین, بشكل یحافظ عل ین الع لیمة ب االھتمام بإیجاد عالقات إنسانیة س

 وتعاونھم, ویعزز شعور االنتماء لدیھم إلى الوزارة .
 عامة في موقع العمل .االھتمام بالسالمة ال -
 إتاحة الفرص أمام ما ھو مبدع وبنّاء لنشاط العاملین . -
   المحافظة على التجھیزات واألدوات والوسائل المتاحة في إطار العمل . -      

، حسب األصولشعبة اإلجراءات الكفیلة بتسییر العمل في الاتخاذ : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
بشكل یضمن سیر العمل بحسب المكاتب التابعة لھ والعاملین ى ع العمل علیوزتو

ذة ة الناف ون مسؤوالً األنظم ك ، ویك ي ذل ع عن أي تقصیر ف ى جمی ، ویؤشر عل
دیل بشأن ولھ ، شعبتھ المعامالت الداخلة ضمن اختصاص رأي والتع داء ال حق إب
  . المقترحات المقدمة من قبل مرؤوسیھ

ةالصالحیات والتفویضات التنظیم- املین الممنوحة لشاغل الوظیف ة بشؤون الع ة المتعلق ى :ی یشرف عل
عبتھ ي ش املین ف داخليیم و ،الع ام ال ام النظ ق أحك ة الصالحیات وف  ،ارس كاف

رئیس المباشر و ى ال یھ إل ات مرؤوس مسؤول عن إیصال آراء ومقترحات وطلب
ھ ا رأی ھ مبیناً فیھ ال وإنجاز اإلجراءات، ول راح التكلیف باألعم ة  حق اقت الالزم

ذلك ة ل ھ، لضمان سیر العمل في ضوء أوامر العمل والتعلیمات الناظم  في دائرت
  شعبة.اقتراح المكافآت والعقوبات للعاملین في ال ولھ

ى الوظائف ذات  تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى- : تؤثر على وظائف العاملین في شعبتھ، وعل
   الصلة في المدیریة.

ااتصاالت الوظیف- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف ة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف
  مدیریتھ بھدف إنجاز مھام المدیریة، وھي متوسطة األھمیة.



واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم
  الوظیفة. األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام

ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك زاً : الجھ ا متمی داً فكری ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم یتطل
  .الوزارةومتابعة یومیة للعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون 

ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف
  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام ة والمقاضا

  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

  شھادة جامعیة (اختصاصیة) تتوافق مع الشعبة التي یشرف علیھا. -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  ) سنوات في مجال العمل.4ل عن (خبرة ال تق -                                     

  یتمتع بالقدرات والمھارات البدنیة والفكریة التي تمكنھ من أداء الوظیفة.-                                     

  . یجید استخدام الحاسوب -                                     

  
  

  
  

  بطاقة توصیف وظیفة مدیر مكتب 
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :        عاماسم الوحدة التنظیمیة-
  مدیر مكتب    اسم الوظیـــــــــــفة:       -
  :   المدیر المختصاسم وظیفة الرئیس المباشر-
  من یكلفھ المدیر المختص.اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  .عاملین في المكتب: الالمراكز الوظیفیة التي تشرف علیھا الوظیفة-
  :   من وظائف اإلدارة الوسطى والقاعدیة.موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
املین في ال ھیوجوتلقیام بمھام الوظیفة ا :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة- ذ  اإلشرافومكتب الع ى تنفی عل

   مھامھم الیومیة والدوریة في ضوء األنظمة النافذة.
ات ومسؤولیا- ةواجب ھ :ت الوظیف إدارة مكتب وم ب وانین  یق ھ بموجب الق ة ل ارس الصالحیات الممنوح ویم

الیب  - واألنظمة النافذة، السیما: م أس ا, وفھ ل اإلدارة العلی م األھداف المحددة والمخططة من قب فھ
  تنفیذھا بدقة, وفي مواعیدھا, وإیضاحھا للمستویات األدنى التي تقود نشاطھا .

ھ العمل على تھیئة ال - ة والبشریة، وتنظیم المكتب وقیادت ة المادی ظروف المناسبة من الناحی
 بشكل یكفل تواصل العمل واستمراره, ویضمن تحقیق النتائج المستھدفة .

ین  - اعدین والمرؤوس ى المس ة ووضوح إل ام بدق ذ المھ ة بتنفی ة والمتعلق ات الالزم دار التعلیم إص
 المنفذین .

 , والمحافظة على النظام واالنضباط .متابعة ومراقبة سیر تنفیذ المھام -
 رفع التقاریر والبیانات عن األعمال المنفذة إلى الجھات األعلى في اإلدارة . -
ع مستوى  - د, ورف وفیر الجھ إبداء الرأي, وتقدیم المقترحات حول كل ما من شأنھ تحسین العمل وت

 األداء الوظیفي, تخفیض الھدر واإلسراف ... 
ع ظرو - املین م ذه تكییف الع ین ھ ى تحس ل عل ام والعم ذ المھ ى تنفی دھم عل ل وتعوی ف العم

 الظروف .



 توزیع األعباء والمھام على العاملین بما یتوافق وصكوك تعیینھم وإمكاناتھم . -
ى وحدتھم وتماسكھم  - املین, بشكل یحافظ عل ن الع لیمة ی انیة س ات إنس االھتمام بإیجاد عالق

 ى الوزارة .وتعاونھم, ویعزز شعور االنتماء لدیھم إل
 االھتمام بالسالمة العامة في موقع العمل . -
 إتاحة الفرص أمام ما ھو مبدع وبنّاء لنشاط العاملین . -
   المحافظة على التجھیزات واألدوات والوسائل المتاحة في إطار العمل . -      

، حسب األصولمكتب اإلجراءات الكفیلة بتسییر العمل في الاتخاذ : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
عن أي ، ویكون مسؤوالً بشكل یضمن سیر العمل بحسب األنظمة النافذةالعاملین  ع العمل علىیوزتو

  . حق إبداء الرأي والتعدیل بشأن المقترحات المقدمة من قبل مرؤوسیھولھ  ، تقصیر في ذلك 

ا ة لش املین الممنوح ؤون الع ة بش ة المتعلق ات التنظیمی الحیات والتفویض ةالص ى :غل الوظیف یشرف عل
ھ ي مكتب املین ف داخليیم و ،الع ام ال ام النظ ق أحك الحیات وف ة الص  ،ارس كاف

رئیس المباشر و ى ال یھ إل ات مرؤوس مسؤول عن إیصال آراء ومقترحات وطلب
ھ ا رأی ھ مبیناً فیھ ة ، ول ال وإنجاز اإلجراءات الالزم راح التكلیف باألعم حق اقت

ذلكلضمان سیر العمل في ضوء أوامر ا ة ل ھ، لعمل والتعلیمات الناظم  في مكتب
  مكتب.اقتراح المكافآت والعقوبات للعاملین في ال ولھ

ى الوظائف ذات  تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى- ھ، وعل : تؤثر على وظائف العاملین في مكتب
   الصلة في اإلدارة.

ا وأھمیتھ- ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف ااتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف
  اإلدارة بھدف إنجاز مھام المكتب، وھي متوسطة األھمیة.

واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم
  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.

وب أل - لي المطل ري والعض د الفك ةالجھ داً : داء الوظیف ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم دیاً ویتطل ا جس فكری
  .الوزارةومتابعة یومیة للعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون 

ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف
  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 

  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  لمستلزمات الوقائیةالشروط وا-

  :المؤھل العلمي:( شھادة جامعیة).شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  ) سنوات في مجال العمل.3خبرة ال تقل عن ( -                                     

  ع بالقدرات والمھارات البدنیة والفكریة التي تمكنھ من أداء الوظیفة.یتمت-                                     

  یتقن لغة أجنبیة واحدة على األقل+ یجید استخدام الحاسوب-                                     
  
  
  

  
  
  
  

  بطاقة توصیف وظیفة رئیس المكتب  الصحفي



  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :       المكتب الصحفيلوحدة التنظیمیةاسم ا-
  رئیس المكتب الصحفي       اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :   الوزیراسم وظیفة الرئیس المباشر-
  من یكلفھ الوزیر.اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  .: العاملین في المكتبالمراكز الوظیفیة التي تشرف علیھا الوظیفة-
  :   من وظائف اإلدارة الوسطى والقاعدیة.فة في الھیكل اإلداريموقع الوظی-
املین في ال ھیوجوتلقیام بمھام الوظیفة ا :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة- ذ  اإلشرافومكتب الع ى تنفی عل

   مھامھم الیومیة والدوریة في ضوء األنظمة النافذة.
ة- ؤولیات الوظیف ات ومس ھ :واجب إدارة مكتب وم ب ھ بموجب  یق ة ل ارس الصالحیات الممنوح ویم

   القوانین واألنظمة النافذة، السیما:
اطاتھا -                                       وزارة وعن نش ر عن ال ا ینش ع م ي الصحف والمجالت  جم ف

ى  دوائر المختصة عل وزیر وال واإلذاعات , وعلى صفحات اإلنترنت وإطالع ال
  ذلك وإعداد ما ینبغي إجراؤه بصددھا .

واطنین   -               ین الم رھا ب ن نش ي یحس اء الت ع األنب وزارة وجم دوائر ال ال ب االتص
ان مشروع ا وبی ام علیھ دافھا بمختلف الوسائل واطالع الرأي الع وزارة وأھ ات ال

  والسبل التي تتبعھا لبلوغ غایتھا.
ا  -                              وزارة واالطالع علیھ دیریات ال إصدار نشرة دوریة تتضمن ما یھم م

 .  
یوف  -                              ب والض ین واألجان الم المحلی حافة واإلع ال الص اءات لرج ة اللق تھیئ

  تماع مع الوزیر أو من ینوب عنھ.المدعوین لالج
اطات -                             ال نش ي مج د ف ات والنق داد الصحف والمجالت عن التحقیق اظ بأع االحتف

  الوزارة في ملف خاص. 
ة  -                            یط والمالی ة التخط ع مدیری یق م نویة بالتنس ة الس ة اإلعالمی ع الخط وض

  للتعریف بدور الوزارة، ومتابعة تنفیذ تلك الخطة. وتوجیھات الوزیر 
، حسب األصولمكتب اإلجراءات الكفیلة بتسییر العمل في الاتخاذ : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-

ىیوزتو املین  ع العمل عل ذةالع ة الناف ، بشكل یضمن سیر العمل بحسب األنظم
كویكون مسؤوالً  ھ  ، عن أي تقصیر في ذل داول دیل بشأن حق إب رأي والتع ء ال

  . المقترحات المقدمة من قبل مرؤوسیھ

ة اغل الوظیف ة لش املین الممنوح ؤون الع ة بش ة المتعلق ات التنظیمی الحیات والتفویض ى :الص یشرف عل
ھ ي مكتب املین ف داخليیم و ،الع ام ال ام النظ ق أحك الحیات وف ة الص  ،ارس كاف

یھو ات مرؤوس رئیس المباشر  مسؤول عن إیصال آراء ومقترحات وطلب ى ال إل
ھ ا رأی ھ مبیناً فیھ ة ، ول ال وإنجاز اإلجراءات الالزم راح التكلیف باألعم حق اقت

ذلك ة ل ھ، لضمان سیر العمل في ضوء أوامر العمل والتعلیمات الناظم  في مكتب
  مكتب.اقتراح المكافآت والعقوبات للعاملین في ال ولھ

ى الوظائف ذات : تؤ تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى- ھ، وعل ثر على وظائف العاملین في مكتب
   الصلة في اإلدارة.

ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف
  اإلدارة بھدف إنجاز مھام المكتب، وھي متوسطة األھمیة.

واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم
  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.



ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك داً : الجھ ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم دیاً ویتطل ا جس فكری
  .الوزارةومتابعة یومیة للعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون 

ةظروف وبیئة - ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف
  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 

  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

في مجال االختصاص(صحافة أو إعالم) :المؤھل العلمي: شھادة جامعیة شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

.  

  ) سنوات في مجال العمل.3خبرة ال تقل عن ( -                                     

  یتمتع بالقدرات والمھارات البدنیة والفكریة التي تمكنھ من أداء الوظیفة.-                                     

  یتقن لغة أجنبیة واحدة على األقل+ یجید استخدام الحاسوب-                                     

  
  
  
  
  
  
  
  

  بطاقة توصیف وظیفة مدیر مكتب معاون الوزیر
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :        مكتب معاون الوزیراسم الوحدة التنظیمیة-
  وزیرمدیر مكتب معاون الاسم الوظیـــــــــــفة:            -
  المختص :  معاون الوزیراسم وظیفة الرئیس المباشر-
  من یكلفھ معاون الوزیر.اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  .: العاملین في المكتبالمراكز الوظیفیة التي تشرف علیھا الوظیفة-
  :   من وظائف اإلدارة الوسطى والقاعدیة.موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
املین في ال ھیوجوتلقیام بمھام الوظیفة ا :العام للوظیـــــــــــــــفة الوصف- ذ  اإلشرافومكتب الع ى تنفی عل

   مھامھم الیومیة والدوریة في ضوء األنظمة النافذة.
ة- ؤولیات الوظیف ات ومس ھ :واجب إدارة مكتب وم ب وانین  یق ھ بموجب الق ة ل ارس الصالحیات الممنوح ویم

  یما:واألنظمة النافذة، الس
ن  -                                        ادرة ع ات الص ب والتوجیھ امین الكت ذ مض ة تنفی اوني متابع  مع

ل  ا من قب ع القضایا التي یكلف بھ ة جمی اوني الوزیر ومتابع وزیر حتى مع ال
  بلوغ النتائج المحددة.

حولھ ومتابعة الوزیر الصادر والوارد وتھیئة الردود  معاوني مسك وتنظیم برید -     
  إرسالھ .

        مسك السجالت والدفاتر الموثقة ألعمال المكتب . -     
    



 و الوزیر.معاون تھیئة الدراسات والوثائق والبیانات التي یطلبھا -     
اإلعداد و ،كل یوم مالوزیر وعرضھا علیھمعاوني جدول مواعید ومقابالت مسك  -     

د الرسمیة وتأمین جمیع مستلزماتھا للمؤتمرات واالجتماعات واللجان والوفو
 اإلداریة ووثائقھا ومتابعة مقرراتھا .

  الوزیر.معاوني أي عمل یكلف بھ من قبل  -  
، حسب األصولمكتب اإلجراءات الكفیلة بتسییر العمل في الاتخاذ : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-

ىیوزتو املین  ع العمل عل ذةبشكل یضمن سیر العمل بحسب الع ة الناف ، األنظم
كویكون مسؤوالً  ھ  ، عن أي تقصیر في ذل دیل بشأن ول رأي والتع داء ال حق إب

  . المقترحات المقدمة من قبل مرؤوسیھ

ة اغل الوظیف ة لش املین الممنوح ؤون الع ة بش ة المتعلق ات التنظیمی الحیات والتفویض ى :الص یشرف عل
ھ ي مكتب املین ف ق أحكیم و ،الع الحیات وف ة الص داخليارس كاف ام ال  ،ام النظ

رئیس المباشر و ى ال یھ إل ات مرؤوس مسؤول عن إیصال آراء ومقترحات وطلب
ھ ا رأی ھ مبیناً فیھ ة ، ول ال وإنجاز اإلجراءات الالزم راح التكلیف باألعم حق اقت

ذلك ة ل ھ، لضمان سیر العمل في ضوء أوامر العمل والتعلیمات الناظم  في مكتب
  مكتب.للعاملین في الاقتراح المكافآت والعقوبات  ولھ

ى الوظائف ذات  تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى- ھ، وعل : تؤثر على وظائف العاملین في مكتب
   الصلة في اإلدارة.

ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف
  سطة األھمیة.اإلدارة بھدف إنجاز مھام المكتب، وھي متو

واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم
  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.

ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك داً : الجھ ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم دیاً ویتطل ا جس فكری
  .الوزارةللعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون  ومتابعة یومیة

ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف
  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 

  لعمل.توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة ا:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

  :المؤھل العلمي: شھادة جامعیة حسب مالك الوزارة .شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  ) سنوات في مجال العمل.3خبرة ال تقل عن ( -                                     

  داء الوظیفة.یتمتع بالقدرات والمھارات البدنیة والفكریة التي تمكنھ من أ-                                     

  یتقن لغة أجنبیة واحدة على األقل+ یجید استخدام الحاسوب-                                     

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  بطاقة توصیف وظیفة رئیس دائرة الدیوان العام                   
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  ائرة الدیوان العام:        داسم الوحدة التنظیمیة-
  رئیس دائرة الدیوان العام         اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :   مدیر الشؤون اإلداریة والمالیة.اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  من یكلفھ المدیر المختص.اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  .لشعب المرتبطة بھا: الدائرة واالمراكز الوظیفیة التي تشرف علیھا الوظیفة-
  :   من وظائف اإلدارة الوسطى والقاعدیة.موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
واردة  :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة- ة بالمراسالت الصادرة وال ال المتعلق ع األعم ى جمی اإلشراف عل

ى حفظ نسخ عن  ا، وعل ة لھ ا ومسك السجالت الالزم لجھة استالمھا وتوزیعھ
ي الم ویر ف حب والتص خ والس ال النس ى أعم راف عل ادرة واإلش الت الص راس

  . الوزارة
ة- ھ :واجبات ومسؤولیات الوظیف إدارة دائرت وم ب وانین  یق ھ بموجب الق ویمارس الصالحیات الممنوحة ل

  واألنظمة النافذة، السیما:
ذة  ویةیعمل بموجب تعلیمات كتابیة أو شف -                                       ة الناف وانین واألنظم طبقاً للق

  تحت إشراف رئیسھ المباشر. 
ى  -                               م عل ال المنوطة بھ امھم باألعم د من قی یھ، ویتأك یوزع العمل على مرؤوس

  النحو المطلوب، ویوجھھم ویشرح ما یخفى علیھم من أعمال.
ى حل -                               ا  یعمل عل ل، كم ي تعترض سیر العم ذلیل الصعوبات الت اكل وت المش

  یعمل على رفع وتنمیة كفاءات العاملین لدیھ.
  معالجة المعامالت واألمور الخاصة بالدائرة. -                              
د والطرود والبرق -                               ات والھواتف مراقبة سیر العمل في الدیوان واستالم البری ی

ة  ع والتسجیالت الیومی المسجلة، والتأكد من حسن سیر العمل ومن صحة التوزی
  وربط األرقام عند توزیع البرید.

ى   -               كوك إل ات والص امیم والتعلیم ات والتع ال المكاتب حة إرس ن ص د م التأك
  المدیریات المختصة.

د الصاد -               ال البری ن إرس د م ات ذات التأك ى الجھ لیمھ إل ھ وتس جیلھ وتغلیف ر وتس
  العالقة من قبل عناصر الخدمة أصوالً. 

  مراقبة أعمال النسخ والتأكد من انتظام العمل بھ وسالمتھ.  -             
ن  -              د م ائق، والتأك تندات والوث ویر المس ات وتص حب المطبوع ال س ة أعم مراقب

  سریة المطبوعات والمصورات.انتظام العمل والمحافظة على 
  دراسة أسالیب العمل ومستویات األداء والعمل على تبسیط اإلجراءات.  -            
ى الموظف المختص للعمل  -            لیمھا إل ھ، وتس ة لدی ام الرسمیة الالزم االحتفاظ باألخت

  بھا وفق التعلیمات واألصول النافذة.
اً حفظ صور عن الكتب والبالغات و -  وزارة وفق التعلیمات والتعامیم الصادرة عن ال

  للتعلیمات النافذة.



  اإلشراف على مسك وحفظ سجالت القرارات واألوامر اإلداریة.  -            
ة والتعلیمات  -             رارات والصكوك الخاضعة للنشر وفق األنظم ة الق متابعة نشر كاف

  .بالتعاون مع الجھات المعنیة في الوزارة 
دائرة حسب األصولاتخاذ : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة- ، اإلجراءات الكفیلة بتسییر العمل في ال

بشكل یضمن سیر العمل بحسب والمكاتب التابعة لھ ع العمل على الشعب یوزتو
ذة ة الناف ون مسؤوالً األنظم ك ، ویك ي ذل ع عن أي تقصیر ف ى جمی ، ویؤشر عل

ة ضمن اخ امالت الداخل ھ، تصاص   المع ھ دائرت دیل ول رأي والتع داء ال ق إب ح
  . بشأن المقترحات المقدمة من قبل رؤساء الشعب أو مرؤوسیھ

ة- املین الممنوحة لشاغل الوظیف ة بشؤون الع ة المتعلق ى :الصالحیات والتفویضات التنظیمی یشرف عل
ھ ي دائرت املین ف داخليیم و ،الع ام ال ام النظ ق أحك ة الصالحیات وف  ،ارس كاف

رئیس المباشر و ى ال یھ إل ات مرؤوس مسؤول عن إیصال آراء ومقترحات وطلب
ھ ا رأی ھ مبیناً فیھ ة ، ول ال وإنجاز اإلجراءات الالزم راح التكلیف باألعم حق اقت

ذلك ة ل ھ، لضمان سیر العمل في ضوء أوامر العمل والتعلیمات الناظم  في دائرت
  .اقتراح المكافآت والعقوبات للعاملین في الدائرة ولھ

ى الوظائف ذات  تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى- : تؤثر على وظائف العاملین في دائرتھ، وعل
   الصلة في المدیریة.

ا- ا وأھمیتھ رض منھ ائف والغ ن الوظ ا م ع غیرھ ة م االت الوظیف ن اتص ر م دد كبی ة تتصل بع : الوظیف
  یة.وظائف مدیریتھ بھدف إنجاز مھام المدیریة، وھي متوسطة األھم

واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم
  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.

ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك زاً : الجھ ا متمی داً فكری ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم یتطل
  .الوزارةإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون ومتابعة یومیة للعمل وا

ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف
  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 

  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

  شھادة جامعیة في الحقوق.  -:وط التعیین وإسناد الوظیفةشر-

  ) سنوات في مجال العمل.6خبرة ال تقل عن ( -                                     

ن أداء  -                                      ھ م ي تمكن ة الت ة والفكری ارات البدنی درات والمھ ع بالق یتمت

  الوظیفة.

  یتقن لغة أجنبیة + یجید استخدام الحاسوب -                                     
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بطاقة توصیف وظیفة رئیس اإلدارة المالیة                    
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :       اإلدارة المالیةاسم الوحدة التنظیمیة-
  .رئیس اإلدارة المالیةفة:          اسم الوظیـــــــــــ -
  :   الوزیر.اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  من یكلفھ وزیر المالیة .اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  .: اإلدارة والشعب المرتبطة بھاالمراكز الوظیفیة التي تشرف علیھا الوظیفة-
  دارة العلیا.:   من وظائف اإلموقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
ـفة- ام للوظیــــــــــــــ ف الع ولو :الوص اعده  ىیت ة ویس ر المالی میھ وزی ة محاسب مسؤول یس ذه الوظیف ھ

ارس ة ویم ن وزارة الثقاف املون م الحیات  ع ع الص ب اإلدارة جمی محاس
  .واألعمال المحددة لمحاسبي اإلدارة بموجب تعلیمات وزارة المالیة

ة- ھ :واجبات ومسؤولیات الوظیف إدارة إدارت وم ب وانین  یق ھ بموجب الق ویمارس الصالحیات الممنوحة ل
   واألنظمة النافذة، السیما:

امھم  -                                          د من قی املین تحت إشرافھ ویتأك ى الع ام اإلدارة عل وزع مھ ی
ات وانین والتعلیم اتھم للق وب، ومراع ى النحو المطل ال عل ذ األعم ، ویعمل بتنفی

  على تذلیل العقبات التي تعترض التنفیذ.
دة  -                                         تناداً للخطة المعتم إلدارة اس ة ل رامج التنفیذی یشارك في وضع الب

  في الوزارة. 
ار -                                         قیھا الج نویة بش ة الس روع الموازن داد مش ى إع رف عل ي یش

ى  ل عل دیقھا ویعم ابع تص تھا ویت ي مناقش ارك ف ا ویش ي أوقاتھ تثماري، ف واالس
ة  ادات الموازن ع اعتم ى توزی تأمین التحویل الكافي لنفقات اإلدارة كما یشرف عل
ة  ات المعنی م الجھ روع ویعل ود والف ام والبن ى األقس تثماریة عل ة واالس العادی

  د إقرارھا.واالستثماریة) بع -بمضمون الموازنتین(العادیة
ذكرات التصفیة  -                                      تثماریة من خالل م ة واالس ات العادی ع النفق دقق جمی ی

د رف، ویتأك ر  وأداء الص ات ویؤش ذه النفق ة بھ راءات الخاص المة اإلج ن س م
  علیھا.



ات یدقق في صحة العقود المحالة إلیھ،  -                                      االت والتأمین ابع فحص الكف ویت
  وتحریرھا.    

یراقب المستودعات ویشرف على سجالت وبطاقات الجرد المستودعیة  -                                     
  التابعة لإلدارة وللمدیریات المركزیة في الوزارة.

  رسمیة لدى الجھات المعنیة.یتابع سلف الموفدین في مھمات  -                                    
ابع إطالع مرؤوسیھ  -                                     ة، ویت ة المختلف یتسلم نسخ القوانین واألنظمة المالی

  علیھا ویشرف على تصنیفھا وحفظھا لیسھل الرجوع إلیھا عند الحاجة.
  ة في القضایا التي تعرض علیھ.یبدي الرأي والمشورة المالی -                                   
ھ،  -                                    ھ من ا یخص تفظ بم ھ، ویح ع علی اإلدارة ویطل اص ب د الخ لم البری یتس

الزم من  ى الشعب صاحبة االختصاص إلجراء ال ویحیل المعامالت األخرى إل
  ء الالزم. قبلھا، ویتسلم اإلجابات ویؤشرھا، ویحیلھا إلى الجھات المعنیة إلجرا

  یشرف على عمل محاسب المحروقات في الوزارة.   -                                    
ة  -                                     عاراً بقانونی ا إش ل توقیعھ ة قب د النفق اریع صكوك عق ى مش ر عل یؤش

  النفقة وتوفر االعتماد.  
ع یكون : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة- مسؤوالً عن حسن سیر العمل في، إدارتھ ویؤشر على جمی

المعامالت الداخلة ضمن اختصاصھا، ویوقع بصورة نھائیة على المعامالت التي 
  0یفوض بھا بقرار من الوزیر بناء على اقتراح معاون الوزیر المختص 

املین الممنوحة لشاغل ا- ة بشؤون الع ةالصالحیات والتفویضات التنظیمیة المتعلق ى : لوظیف یشرف عل
ھ تنفذ بإشرافھ ومراقبتھ جمیع الشؤونالعاملین في إدارتھ، كما   و ،الخاصة بإدارت

  .ارس كافة الصالحیات وفق أحكام النظام الداخليیم
ى الوظائف ذات  تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى- : تؤثر على وظائف العاملین في إدارتھ، وعل

  رى في الوزارة.الصلة في المدیریات األخ
ا- ا وأھمیتھ رض منھ ائف والغ ن الوظ ا م ع غیرھ ة م االت الوظیف ائف اتص ائر وظ ة تتصل بس : الوظیف

  .الوزارة بھدف تحقیق أھداف الوزارة، وھي بالغة األھمیة
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  مول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.األخرى المع
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك زاً : الجھ ا متمی داً فكری ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم یتطل

  .الوزارةومتابعة یومیة للعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون 
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة یتعرض شاغل ال: ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل وظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

  : تسند ھذه الوظیفة إلى محاسب اإلدارة المسمى من قبل وزارة المالیة .شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  
  

  یفة رئیس شعبة اللوازم    بطاقة توصیف وظ
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :       شعبة اللوازم والمطبوعات والمستودعاتاسم الوحدة التنظیمیة-
  رئیس شعبة اللوازم        اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :   رئیس اإلدارة المالیةاسم وظیفة الرئیس المباشر-



  من یكلفھ المدیر المختص.ب عن شـــــاغل الوظیفة: اسم وظیفة من ینو-
  : الشعبة والعاملین فیھا.المراكز الوظیفیة التي تشرف علیھا الوظیفة-
  :   من وظائف اإلدارة الوسطى والقاعدیة.موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
ـفة- ام للوظیــــــــــــــ ف الع اء یوجت :الوص ب وھ رؤس ي الالمكات املین ف عبة الع رافوش ذ  اإلش ى تنفی عل

ة  ة والدوری امھم الیومی ات مھ وزارة ( مفروش تلزمات ال أمین مس ي ت  –ف
یة  د  –قرطاس وزارة بع ات ال وائم بحاجی داد ق خ )، وإع ب ...ال وازم مكات ل

ا،و ة لتأمینھ دیریات المعنی ال بالم جالت  االتص ك س ى مس راف عل اإلش
   األنظمة النافذة.و نینالقوا في ضوءالمستودعات والبطاقات الخاصة بذلك 

ة- ات ومسؤولیات الوظیف إدارة شعبتھ :واجب وم ب وانین  یق ھ بموجب الق ارس الصالحیات الممنوحة ل ویم
یعمل بموجب تعلیمات كتابیة / شفویة وطبقاً لألصول  - واألنظمة النافذة، السیما:

   والتعلیمات المعمول بھا وتحت إشراف رئیسھ المباشر.
  یوزع مھام الشعبة على العناصر ویراقب حسن تنفیذھا.  -                                         

ادات  -                                  یتلقى طلبات الشراء من المدیریات المختلفة ویعمل على حجز االعتم
  الالزمة ویتابع إجراءات التعاقد أصوالً بشأنھا.

أمین  -                                 ابع ت دى وزارة االقتصاد والتجارة ویت تیراد ل ینظم إجازات طلب االس
  القطع األجنبي والسلف الالزمة لتغطیتھا مع عملیات التأمین حسب األصول.

ى  -                                 لیمھا إل ائع وتس ل البض ي ونق یص الجمرك ة التخل ى عملی رف عل یش
  استالم. المدیریات المختصة بموجب محاضر 

ا  -                                 ة كم ة مع البنك المركزي ووزارة المالی یشرف على تنظیم تصفیات النفق
  یشرف على تنظیم تصفیات العقود الداخلیة. 

ادات  -                                 أمین واالعتم االت الت ات كف ى بطاق ود وعل ى سجالت العق یشرف عل
  فھا كما یشرف على أضابیر العقود وتصنیفھا. المستندیة وسل

سالمة سیر  و على ،اإلشراف على مستودعات اإلدارة المركزیة في الوزارة -                               
ذلك  ات الخاصة ب  في ضوءالعمل فیھا، و مسك سجالت المستودعات والبطاق

ر ا األنظمة النافذةو القوانین م/ال سیما قرار السید وزی ة رق اریخ 1181لمالی /و ت
  ، وتعدیالتھ.4/10/1969
  یقوم بكل ما یكلف بھ من أعمال أخرى مماثلة. -                                

، حسب األصولشعبة اإلجراءات الكفیلة بتسییر العمل في الاتخاذ : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
بشكل یضمن سیر العمل بحسب املین المكاتب التابعة لھ والعع العمل على یوزتو

ذة ة الناف ون مسؤوالً األنظم ك ، ویك ي ذل ع عن أي تقصیر ف ى جمی ، ویؤشر عل
دیل بشأن ولھ ، شعبتھ المعامالت الداخلة ضمن اختصاص رأي والتع داء ال حق إب
  . المقترحات المقدمة من قبل مرؤوسیھ

املی- ة بشؤون الع ة المتعلق ةالصالحیات والتفویضات التنظیمی ى :ن الممنوحة لشاغل الوظیف یشرف عل
عبتھ ي ش املین ف داخليیم و ،الع ام ال ام النظ ق أحك ة الصالحیات وف  ،ارس كاف

رئیس المباشر و ى ال یھ إل ات مرؤوس مسؤول عن إیصال آراء ومقترحات وطلب
ھ ا رأی ھ مبیناً فیھ ة ، ول ال وإنجاز اإلجراءات الالزم راح التكلیف باألعم حق اقت

ذلكلضمان سیر العمل  ة ل ھ، في ضوء أوامر العمل والتعلیمات الناظم  في دائرت
  شعبة.اقتراح المكافآت والعقوبات للعاملین في ال ولھ

ى الوظائف ذات  تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى- : تؤثر على وظائف العاملین في شعبتھ، وعل
   الصلة في المدیریة.



ا من الوظائف وال- ااتصاالت الوظیفة مع غیرھ ا وأھمیتھ دد من وظائف غرض منھ ة تتصل بع : الوظیف
مدیریتھ والمدیریات األخرى في الوزارة، بھدف إنجاز مھام المدیریة، وھي على 

  درجة كبیرة من األھمیة.
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  اصة بممارسة مھام الوظیفة.األخرى المعمول بھا الخ
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك زاً : الجھ ا متمی داً فكری ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم یتطل

  .الوزارةومتابعة یومیة للعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون 
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت ى ا: ظروف وبیئة ومخاطر العم ة إل اءلة یتعرض شاغل الوظیف لمس

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

  شھادة جامعیة تتوافق مع الشعبة التي یشرف علیھا (حقوق أو تجارة) -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

ن ( -                                      ل ع رة ال تق ة 4خب ل+ دورة مالی ال العم ي مج نوات ف ) س

  اختصاصیة.

  یتمتع بالقدرات والمھارات البدنیة والفكریة التي تمكنھ من أداء الوظیفة.-                                     

  . یجید استخدام الحاسوب  -                                     
  
  

  
  وظیفة رئیس دائرة الجاھزیة واآللیات  بطاقة توصیف

  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :      شعبة األبنیة واآللیات والصیانة التابعة للدائرة المالیة.    اسم الوحدة التنظیمیة-
  رئیس دائرة الجاھزیة واآللیات .       اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :   رئیس المدیریة المختص.باشراسم وظیفة الرئیس الم-
  من یكلفھ المدیر المختص.اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  : الشعب والعاملین فیھا . المراكز الوظیفیة التي تشرف علیھا الوظیفة-
  :   من وظائف اإلدارة الوسطى والقاعدیة.موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
اني اإلدارة لقیام بمھام الوظیفة ا :ـــــــــفةالوصف العام للوظیــــــ- ة صیانة مب في إدارة المرآب ومتابع

وزارة وت املین في الیوجالمركزیة في ال ذ  اإلشرافوشعبة ھ الع ى تنفی عل
   مھامھم الیومیة والدوریة في ضوء األنظمة النافذة.

ة- ھ :واجبات ومسؤولیات الوظیف إدارة دائرت وم ب وانین ویمارس الصالحیات ا یق ھ بموجب الق لممنوحة ل
  واألنظمة النافذة، السیما اإلشراف على :

ا،  -                                  یم أعمالھ ول، وتنظ ب األص ات حس یارات واآللی ك للس فحص المیكانی
  وإعدادھا بصورة دائمة بحالة صالحة لتأدیة المھمات المطلوبة .

ك ال -                              نین مس الل س ا خ ة علیھ االت الطارئ ین الح یارة تب ل س ة لك ود الالزم قی
  خدمتھا .

ة  -                              ات ومتابع یارات واآللی ة للس ى عمل لجان شراء القطع التبدیلی اإلشراف عل
  إصالحھا، ومعایرة استھالكھا للزیت والوقود.

  روقات وتوزیعھا على السیارات العاملة .تأمین قسائم المح -                            



  اإلشراف على عمل السائقین وتدقیق إجازات سوقھم وصالحیتھا. -                            
  متابعة  إجراء التأمین الالزم لسیارات الوزارة . -                            

 ى دوائر النقل .متابعة معامالت سیارات الوزارة لد -                       
ات  -                             ا للجھ ات وإحالتھ یارات واآللی تھلكة من الس تبدلة أو المس لیم القطع المس تس

  المختصة لإلفادة منھا . 
  متابعة تنفیذ الخطة األمنیة والحمایة الذاتیة.  -             

م  -                             ل المقس ى عم راف عل ام اإلش ھ، وانتظ ى جاھزیت ة عل وزارة والمحافظ ي ال ف
  عمل العاملین فیھ.

  مسك سجل بطاقات دوام العاملین وإعداد ھذه البطاقات. -            
ة الرئیسیة  -             ى البواب ة عل ام الرقاب وزارة وأحك تنظیم الدخول والخروج إلى مبنى ال

  لھا.
وزارة في مجال إعداد مشاریع القرارات واألوامر اإلدار - یة الخاصة بالمناوبة للعاملین في ال

  الحمایة الذاتیة واألمنیة.
 0متابعة صیانة مباني اإلدارة المركزیة  -               

دائرة اإلجراءات الكفیلة بتسییر العمل في ااتخاذ : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة- ، حسب األصولل
بشكل یضمن سیر العمل بحسب ھ والعاملین الشعب التابعة لع العمل على یوزتو

ذة ة الناف ون مسؤوالً األنظم ك ، ویك ي ذل ع عن أي تقصیر ف ى جمی ، ویؤشر عل
ھ ة ضمن اختصاص   دائرت امالت الداخل ھ ، المع دیل ول رأي والتع داء ال ق إب ح

  . بشأن المقترحات المقدمة من قبل مرؤوسیھ
ة بشؤو- ة المتعلق ةالصالحیات والتفویضات التنظیمی املین الممنوحة لشاغل الوظیف ى :ن الع یشرف عل

ھ ي دائرت املین ف داخليیم و ،الع ام ال ام النظ ق أحك ة الصالحیات وف  ،ارس كاف
رئیس المباشر و ى ال یھ إل ات مرؤوس مسؤول عن إیصال آراء ومقترحات وطلب

ھ ا رأی ھ مبیناً فیھ ة ، ول ال وإنجاز اإلجراءات الالزم راح التكلیف باألعم حق اقت
ذلكلضمان  ة ل ھ، سیر العمل في ضوء أوامر العمل والتعلیمات الناظم  في دائرت

  دائرة.اقتراح المكافآت والعقوبات للعاملین في ال ولھ
ى الوظائف ذات  تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى- : تؤثر على وظائف العاملین في دائرتھ، وعل

   الصلة في المدیریة.
ا من- ا اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ا وأھمیتھ دد من وظائف الوظائف والغرض منھ ة تتصل بع : الوظیف

  مدیریتھ ومدیریات الوزارة األخرى، وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ةال - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك زاً : جھ ا متمی داً فكری ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم یتطل

  .الوزارةومتابعة یومیة للعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون 
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .والقضاء أمام والمقاضاة 
  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

  شھادة جامعیة (في الھندسة) تتوافق مع الدائرة التي یشرف علیھا. -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  وات في مجال العمل.) سن4خبرة ال تقل عن ( -                                     

  یتمتع بالقدرات والمھارات البدنیة والفكریة التي تمكنھ من أداء الوظیفة.-                                     



  یجید استخدام الحاسوب. -                                     

  بطاقة توصیف وظیفة أمین مستودع
  الثقافة :        وزارة اسم الجھة العامــــــة-
  .  :       عاماسم الوحدة التنظیمیة-
  أمین مستودع     اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :   رئیس الوحدة التنظیمیة المختص.اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  من یكلفھ المدیر المختص.اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  .عاملین في المستودع: الالمراكز الوظیفیة التي تشرف علیھا الوظیفة-
  :   من الوظائف الكتابیة والمكتبیة. موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
ة والتعلیمات  إدارة وتنظیم المستودع :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة- وانین واألنظم ذ الق ھ، وتنفی د ل العائ

  الخاصة بالمستودعات.  
یما یقوم بالمھام ا :واجبات ومسؤولیات الوظیفة- ة الخاصة بالمستودعات الس لمحددة في القوانین واألنظم

م/ ة رق ر المالی ید وزی رار الس ادرة بق ك الص اریخ 1181تل ، 4/10/1969/و ت
  وتعدیالتھ، إضافة للمھام المحددة بالنظام الداخلي، وال سیما :

  ستودعھ ومحتویاتھ.یعتبر مسؤوالً مسؤولیة مباشرة عن م  -                                         
ودات  -                                  ن موج ر ع ات للغی ة معلوم اء أی تودع إعط ین المس ى أم ر عل یحظ

  مستودعھ. 
ادة/ -                                  ي الم ا ف راءات المنصوص علیھ اذ اإلج ة 68اتخ ة الداخلی ن الالئح / م

ك  ة وذل ة المالی از المركزي للرقاب ن للجھ ا م ق وخالفھ ة السرقة والحری ي حال ف
  الحاالت المحددة في المادة المذكورة.

ى  -                                راف عل تودع، واإلش ن المس ا م واد وإخراجھ ال الم ات إدخ یم عملی تنظ
  بطاقات المواد وقیودھا. 

  المستمر والسنوي للمخزون. االشراف واالشتراك في عملیات الجرد  -                                
ودات  -                                 یانة موج ة لص دابیر الالزم ع الت ات بجمی ع المقترح اذ ورف اتخ

   0المستودع
ك وفق التعلیمات الصادرة  -                                 ا وذل ة تضمن عدم تلفھ حفظ المواد بصورة فنی

  .عن الجھة التابع لھا المستودع
تنظیم طلبات لشراء المواد أو تأمین المواد التي یصل مخزونھا للحد األدنى  -                                

  وفق النموذج المعتمد. 
ى  -                                  تنظیم مذكرة االستالم للمواد الداخلة للمستودع وفق النموذج المعتمد وعل

  مات النافذة. عدد من النسخ وفق التعلی
ھ  -                                  ة توقیع واتیر ومتابع واردة بف واد ال یق للم ب وتنس ر تركی یم محض تنظ

  أصوالً. 
مسك القیود والسجالت الالزمة والمعتمدة ألعمال المستودع والمواد  -                             

ویة المادة ومعرفة مكانھا یجب أن تساعد على تحدید ھ يالمحفوظة بھ، والت
  وتنظیم جداول الجرد بھا. 

ة  -                                وانین واألنظم ق الق ا وف تم تنظیمھ لیم ی ذكرة تس ب م واد بموج راج الم إخ
  النافذة. 

ة مسك دفتر یومیة للمواد الداخلة وفق النموذج المعتمد تكون صفحاتھ مر -                                 قم
  ویجري التسجیل فیھ یومیاً بحسب التسلسل التاریخي لكمیة المواد الداخلة.



  مسك بطاقة مواد لكل مادة ویتم القید فیھا وفق القوانین واألنظمة النافذة.-                                
الصالحة لالستعمال وللمواد مسك بطاقة مستقلة للمواد الھالكة وللمواد غیر  -                                 

  القابلة لإلصالح أصوالً.
  مسك دفتر یومیة إخراج المواد وفق النموذج المعتمد. -                                  

ة- وظیفي اإلداری ز ال ؤولیات المرك اذ : مس ي الاتخ ل ف ییر العم ة بتس راءات الكفیل تودع اإلج ب مس حس
ة  العاملین ع العمل علىیوزتو، األصول بشكل یضمن سیر العمل بحسب األنظم
دیل ولھ  ، عن أي تقصیر في ذلك ، ویكون مسؤوالً النافذة رأي والتع داء ال حق إب

  .بشأن المقترحات المقدمة من قبل مرؤوسیھ
ة- املین الممنوحة لشاغل الوظیف ة بشؤون الع ة المتعلق ى :الصالحیات والتفویضات التنظیمی یشرف عل

داخليیم و ،العاملین في مستودعھ ام النظام ال ة الصالحیات وفق أحك  ،ارس كاف
رئیس المباشر و ى ال یھ إل ات مرؤوس مسؤول عن إیصال آراء ومقترحات وطلب

ھ ا رأی ھ مبیناً فیھ ة ، ول ال وإنجاز اإلجراءات الالزم راح التكلیف باألعم حق اقت
ذلك ة ل ات الناظم ل والتعلیم ر العم وء أوام ي ض ل ف یر العم مان س ي  لض ف

  مستودع.اقتراح المكافآت والعقوبات للعاملین في ال ولھ مستودعھ،
ى الوظائف  تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى- املین في المستودع، وعل : تؤثر على وظائف الع

   ذات الصلة في اإلدارة.
ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف

  دارة بھدف إنجاز مھام المستودع، وھي متوسطة األھمیة.اإل
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك اغل الو: الجھ ل ش ب عم داً یتطل ة جھ دیاً وظیف ا جس فكری

  .الوزارةومتابعة یومیة للعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون 
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 

  . زمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العملتوفیر مستل:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-
  :المؤھل العلمي: معھد متوسط بكافة اختصاصاتھ، أو شھادة ثانویة تجاریةشروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  ) سنة في مجال العمل.2خبرة ال تقل عن ( -                                     

  تمتع بالقدرات والمھارات البدنیة والفكریة التي تمكنھ من أداء الوظیفة.ی-                                     

  یجید استخدام الحاسوب.  -                                     

              خضع لدورة تخصصیة في أعمال المستودعات -                                   
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ائقبطاقة توصیف وظیفة س
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :      عام    اسم الوحدة التنظیمیة-
  سائقاسم الوظیـــــــــــفة:        -
  :   رئیس الوحدة التنظیمیة المختص.اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  .لمختص من یكلفھ رئیس الوحدة التنظیمیة ااسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  :   من وظائف خدمات اإلدارة.موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
ـفة- ام للوظیــــــــــــــ ادة :الوصف الع د األعطال  قی ى تحدی درة عل د والق ات بشكل جی یارات واآللی الس

  األساسیة، وإصالحھا عند الضرورة.
ة- ؤولیات الوظیف ات ومس فو - :واجب ة أو ش ات كتابی ل بموجب تعلیم ات یعم اً لألصول والتعلیم یة وطبق

   النافذة وتحت إشراف رئیسھ المباشر.
  مراعاة قواعد السیر أثناء قیادة السیارة.  -                                            

ات -                                     ا( محروق ل قیادتھ ة قب وار -تفقد جاھزیة المركب زة  -إطارات -أن أجھ
  ...)إطفاء

ھ  -                                     ع مع ھ، وعن كل حادث یق ى مركبت ة عل اإلبالغ عن األعطال الطارئ
  أثناء العمل. 

ر  -                                     حیم وتغیی ت والتش تبدال الزی ة، واس یانة الدوری رامج الص ذ ب تنفی
  اإلطارات في المواعید النظامیة. 

  القیام بما یكلف بھ من أعمال ضمن اختصاصھ.     -                              
  تنفیذ واجباتھ.   تقصیر في مخالفة أو عن أيیكون مسؤوالً : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
   : تؤثر على تنفیذ اإلدارة لمھامھا في الوقت المحدد. تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى-
ااتصاالت - ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف

  مدیریتھ ومدیریات الوزارة األخرى، وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  مھام الوظیفة. األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة



ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك ة : الجھ اغل الوظیف ل ش ب عم داً یتطل اً وجھ زاً ذھنی تركی
 ً   . عضلیا

ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف
  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 

  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  زمات الوقائیةالشروط والمستل-

  شھادة التعلیم األساسي + شھادة سوق عامة       -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  بطاقة توصیف وظیفة منشئ
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :      عام    اسم الوحدة التنظیمیة-
  منشئ       م الوظیـــــــــــفة:اس -
  :   رئیس الوحدة التنظیمیة المختص.اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  .من یكلفھ رئیس الوحدة التنظیمیة المختص اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  .الوظائف الكتابیة والمكتبیة :   من موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
اذج أو السجالت أو  :ظیـــــــــــــــفةالوصف العام للو- د في النم ة من قی ة أوالمكتبی ال الكتابی ام باألعم القی

ة  ة المعلوماتی ل العملی ي مراح ھ ف ك كل ات، وذل تخدام المعلوم االتصال أو اس
  للوحدة التنظیمیة التي یعمل بھا.

ة- ؤولیات الوظیف ات ومس فویة وطب - :واجب ة أو ش ات كتابی ل بموجب تعلیم ات یعم اً لألصول والتعلیم ق
   النافذة وتحت إشراف رئیسھ المباشر.

ا -                                      ة التي یعمل بھ ة في الوحدة التنظیمی القیام باألعمال الكتابیة أو المكتبی
یما سیر العمل  داخلي، وال س ووفقاً للمھام الموكولة لھذه الوحدة في النظام ال

جیل ال التس ل أعم ك  مث ات ومس تخراج المعلوم ات واس یم البیان د وتنظ والقی
ة  ق في مراحل العملی ا یتعل البطاقات وأعمال حفظ الوثائق والفھرسة وكل م

  المعلوماتیة للوحدة التنظیمیة.
  تنفیذ واجباتھ.   تقصیر في مخالفة أو عن أيیكون مسؤوالً : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
   : تؤثر على تنفیذ اإلدارة لمھامھا في الوقت المحدد. اء الوظائف األخرىتأثیر الوظیفة على أد-
ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف

  وحدتھ التنظیمیة وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمة- داخلي و تحدد وفق النظام :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك ة : الجھ اغل الوظیف ل ش ب عم داً یتطل اً وجھ زاً ذھنی تركی

 ً   . عضلیا
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت ى المس: ظروف وبیئة ومخاطر العم ة إل اءلة یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

ة- ناد الوظیف ین وإس ة  -:شروط التعی ھادة الثانوی د متوسط تجاري أو مصرفي أو سكرتاریة، أو الش معھ

ة العامة مع خبرة أربع سنوات بوظیفة كا ارات البدنی تب، و یتمتع بالقدرات والمھ

  والفكریة التي تمكنھ من أداء الوظیفة.

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بطاقة توصیف وظیفة كاتب (كاتب مساعد)
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :      عام    اسم الوحدة التنظیمیة-
  مساعد)كاتب (كاتب        اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :   رئیس الوحدة التنظیمیة المختص.اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  .من یكلفھ رئیس الوحدة التنظیمیة المختص اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  .الوظائف الكتابیة والمكتبیة :   من موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
ا :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة- اذج أو السجالت أو القی د في النم ة من قی ة أوالمكتبی ال الكتابی م باألعم

ة  ة المعلوماتی ل العملی ي مراح ھ ف ك كل ات، وذل تخدام المعلوم االتصال أو اس
  للوحدة التنظیمیة التي یعمل بھا.

ة- ؤولیات الوظیف ات ومس ات  - :واجب اً لألصول والتعلیم فویة وطبق ة أو ش ات كتابی ل بموجب تعلیم یعم
   فذة وتحت إشراف رئیسھ المباشر.النا
ا -                                      ة التي یعمل بھ ة في الوحدة التنظیمی القیام باألعمال الكتابیة أو المكتبی

یما سیر العمل  داخلي، وال س ووفقاً للمھام الموكولة لھذه الوحدة في النظام ال
ات وا یم البیان د وتنظ جیل والقی ال التس ل أعم ك مث ات ومس تخراج المعلوم س



ة  ق في مراحل العملی ا یتعل البطاقات وأعمال حفظ الوثائق والفھرسة وكل م
  المعلوماتیة للوحدة التنظیمیة.

  تنفیذ واجباتھ.   تقصیر في مخالفة أو عن أيیكون مسؤوالً : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
   لى تنفیذ اإلدارة لمھامھا في الوقت المحدد.: تؤثر ع تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى-
ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف

  وحدتھ التنظیمیة وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة األنظمالق

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك ة : الجھ اغل الوظیف ل ش ب عم داً یتطل اً وجھ زاً ذھنی تركی

 ً   . عضلیا
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .و القضاءأمام والمقاضاة 
  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

ة- ناد الوظیف ین وإس روط التعی یم األساسي + دورة تخصصیة)، و  -:ش ة أو( التعل ة الثانوی ھادة الدراس ش

  ء الوظیفة.یتمتع بالقدرات والمھارات البدنیة والفكریة التي تمكنھ من أدا

  بطاقة توصیف وظیفة مراقب دوام
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :      عام   اسم الوحدة التنظیمیة-
  مراقب دوام        اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :   رئیس الوحدة التنظیمیة المختص.اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  .من یكلفھ رئیس الوحدة التنظیمیة المختص الوظیفة:  اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل-
  . وظائف خدمات اإلدارة:   من موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
ة  :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة- رین للمبنى وفق األنظم مراقبة دوام العاملین والدخول والخروج للزائ

  طة األمنیة .  والتعلیمات المتعلقة بوضع السالمة العامة والخ
ة- ؤولیات الوظیف ات ومس ات  - :واجب اً لألصول والتعلیم فویة وطبق ة أو ش ات كتابی ل بموجب تعلیم یعم

   النافذة وتحت إشراف رئیسھ المباشر.
ة  -                                      ة األمنی ة والخط المة العام ة بالس ات المتعلق ة والتعلیم ذ األنظم تنفی

  دة في النظام الداخلي وال سیما اآلتي:والمھام الوار
ة الخاصة بمكتب  -                                        واردة في الخطة األمنی ھ وال ام المحددة ل تنفیذ المھ

  االستعالمات.
  المشاركة في حراسة المباني. -                                      

  التدخل لمعالجة المواقف الطارئة بضوء التعلیمات النافذة. -                                      
ى -                                       ن وإل روج م دخول والخ یم ال أن تنظ ادرة بش ات الص ذ التعلیم تنفی

  المنشأة.
ماء-                                       ة بأس ة یومی داد قائم دوام، وإع ة ال ات أنظم بط مخالف ال  ض العم

أة خارج  المخالفین، مع نوع المخالفة وساعة وقوعھا ومنع الدخول إلى المنش
  أوقات الدوام إال بإذن من الجھة المختصة في المنشأة. 



دوام  -                                      ات ال راجعین خارج أوق دخول بأسماء الم مسك سجل الخروج وال
م أصوالً م وائم بھ ع ق اعة الخروج الرسمي ورف دخول وس اعة ال ا س اً فیھ بین

  وأسبابھ. 
  تنفیذ واجباتھ.   تقصیر في مخالفة أو عن أيیكون مسؤوالً : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
   : تؤثر على حسن تنفیذ اإلدارة لمھامھا . تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى-
ا من الوظائف والغ- ااتصاالت الوظیفة مع غیرھ ا وأھمیتھ دد من وظائف رض منھ ة تتصل بع : الوظیف

  اإلدارة وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
وب ألداء الوظی - لي المطل ري والعض د الفك ةالجھ ة : ف اغل الوظیف ل ش ب عم داً یتطل اً وجھ زاً ذھنی تركی

 ً   . عضلیا
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  طبیعة العمل.توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً ل:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

ة- ناد الوظیف ین وإس روط التعی درات  -:ش ع بالق ي ، و یتمت یم األساس ة أو التعل ة الثانوی ھادة الدراس ش

  والمھارات البدنیة والفكریة التي تمكنھ من أداء الوظیفة.

  

  

                                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بطاقة توصیف وظیفة عامل مقسم



  :        وزارة الثقافة امــــــةاسم الجھة الع-
  :      عام    اسم الوحدة التنظیمیة-
  عامل مقسم       اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :   رئیس الوحدة التنظیمیة المختص.اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  .من یكلفھ رئیس الوحدة التنظیمیة المختص اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  . وظائف خدمات اإلدارة:   من الوظیفة في الھیكل اإلداري موقع-
ة، وإجراء  :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة- اتف واستالم المخابرات الھاتفی القیام بتشغیل جھاز مقسم الھ

  الوصل الالزم لھا .  
ة- ؤولیات الوظیف ات ومس اً لألصول - :واجب فویة وطبق ة أو ش ات كتابی ل بموجب تعلیم ات  یعم والتعلیم

   النافذة وتحت إشراف رئیسھ المباشر.
  تشغیل جھاز المقسم وفقاً للتعلیمات النافذة. -                                     
  تسلم المخابرات الواردة وتحویلھا إلى أصحاب العالقة بأمانة.-                                     

  تأمین المخابرات واالتصاالت ضمن مكاتب الوزارة. -                                     
تأمین المخابرات الخارجیة وفقاً للتعلیمات النافذة ومسك السجل الخاص -                                     

  بالمخابرات الدولیة والخارجیة. 
الھاتفیة وكذلك على سالمة جھاز مقسم المحافظة على سریة المكالمات  -                                     

  الھاتف. 
ة  -                                      ابرات الدولی ة والمخ االت الھاتفی ة باالتص ات الخاص ذ التعلیم تنفی

  والخارجیة.
ات  -                                      ى المكالم ل عل ل والوص اء العم ة اثن رف والمخاطب ن التص حس

  ة.الھاتفی
  اإلخبار الفوري عن أي عطل في المقسم وطلب إجراء اإلصالح لھ. -                                     

  تنفیذ واجباتھ.   تقصیر في مخالفة أو عن أيیكون مسؤوالً : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
   ة لمھامھا .: تؤثر على حسن تنفیذ اإلدار تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى-
ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف

  اإلدارة وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  ام الوظیفة.األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھ
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك ة : الجھ اغل الوظیف ل ش ب عم داً یتطل اً وجھ زاً ذھنی تركی

 ً   . عضلیا
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  ت الوقائیةالشروط والمستلزما-

ة- ناد الوظیف ین وإس روط التعی یة + دورة  -:ش دریب التخصص ز الت ي، أو مراك یم األساس ھادة التعل ش

ة التي  ة والفكری ارات البدنی درات والمھ ع بالق ھ، و یتمت تخصصیة في مجال عمل

  تمكنھ من أداء الوظیفة.

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بطاقة توصیف وظیفة مراسل
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :      مدیریة الشؤون اإلداریة والمالیة اسم الوحدة التنظیمیة-
  مراسل           اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :   رئیس الوحدة التنظیمیة المختص.اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  .من یكلفھ رئیس الوحدة التنظیمیة المختص من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة:  اسم وظیفة-
  . وظائف خدمات اإلدارة:   من موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
ھ  :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة- ھ وتوزیع ة المسجل ب ر الذم د الصادر بموجب دفت القیام باستالم البری

  لھا. .   إلى الجھات العامة الموجھ
ة- ؤولیات الوظیف ات ومس ات  - :واجب اً لألصول والتعلیم فویة وطبق ة أو ش ات كتابی ل بموجب تعلیم یعم

   النافذة وتحت إشراف رئیسھ المباشر.
  استالم البرید المسجل بدفتر الذمة، مع دفتر الذمة المسجل بھ بدقة.-                                    

  توزیع البرید للجھات الموجھ لھا. -                                    
ام -                                     ن قی د م ة، والتأك ر الذم ا بموجب دفت ھ لھ ات الموج د للجھ لیم البری تس

ل  ي الحق ھ ف مھ وتوقیع دوین إس ن ت ة م ات المعنی ن الجھ د م تلم البری مس
اریخ و ر ت ذكور، وذك دفتر الم ي ال ذلك ف ھ المخصص ل لیم وأن اعة التس س

  مفوض باالستالم. 



ى  -                                     مي إل دوام الرس ات ال الل أوق لیمھ خ ز تس م ینج ذي ل د ال ادة البری إع
  وحدتھ التنظیمیة وعدم االحتفاظ بھ خارج الوحدة التنظیمیة التابع لھا.

ى البر-                                     ة عل ن المحافظ ھ م رص علی ة والح ر الذم ى دفت تلم وعل د المس ی
  التعرض ألیة أخطار مھما كان نوعھا. 

ة-                                     ة الناری ھ(مثل الدراج لمة ل ة المس ائل المادی ى الوس ة عل أو  -المحافظ
   0عادیة) ومتابعة صیانتھا أصوالً 

  تنفیذ واجباتھ.   تقصیر في مخالفة أو عن أي یكون مسؤوالً : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
   : تؤثر على حسن تنفیذ اإلدارة لمھامھا . تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى-
ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف

  اإلدارة وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمةالمسؤولیة عن الوسا- داخلي و :ئل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك ة : الجھ اغل الوظیف ل ش ب عم داً یتطل اً وجھ زاً ذھنی تركی

 ً   . عضلیا
ي یعرض- ل الت ة ظروف وبیئة ومخاطر العم ا شاغل الوظیف اءلة : لھ ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

ار -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة- ة شھادة التعلیم األساسي ، و یتمتع بالقدرات والمھ ة والفكری ات البدنی

  التي تمكنھ من أداء الوظیفة.

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  بطاقة توصیف وظیفة حارس
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :      مدیریة الشؤون اإلداریة والمالیةاسم الوحدة التنظیمیة-
  حارس          اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :   رئیس الوحدة التنظیمیة المختص.لمباشراسم وظیفة الرئیس ا-
  .من یكلفھ رئیس الوحدة التنظیمیة المختص اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  . وظائف خدمات اإلدارة:   من موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
ـفة- ام للوظیــــــــــــــ ة أو مراكز :الوصف الع ال الحراسة لألبنی ام بأعم ا في  القی الحراسة المخصص لھ

  المنشأة. 
ة- ؤولیات الوظیف ات ومس ات  - :واجب اً لألصول والتعلیم فویة وطبق ة أو ش ات كتابی ل بموجب تعلیم یعم

   النافذة وتحت إشراف رئیسھ المباشر.
تھ والمحافظ -                                     ام حراس مولة بمھ اكن المش ة واألم اتیح األبنی تالم مف ة اس

  علیھا. 
ة المحددة  -                                     رات المناوب القیام بأعمال الحراسة بكل یقظة وسھر خالل فت

  لحراستھ.
  القیام بجوالت مستمرة على األماكن واألبنیة التي یتولى حراستھا. -                                    
ة أمن -                                     ان من ناحی وري واإلعالن لمعالجة أي موقف سواء ك التدخل الف

األبنیة مثل الحریق أو اإلنقاذ أو أمن المنشأة من ناحیة االعتداء أو السرقة أو 
ام بالمعالجة المناسبة لوقف الحاالت  ذه األحوال القی ھ في ھ ب، وعلی التخری

ة  لطات األمنی ر والس ھ المباش الم رئیس ذكورة، وإع ة الم ي بقع دة ف المتواج
  عملھ. 

ا -                                    ة فیم ة وخاص ال الحراس ة وأعم أن الحمای ادرة بش ات الص ذ التعلیم تنفی
  یتعلق بمعالجة حاالت الحریق ومنع دخول األشخاص. 

ھ وألي عدم مغادرة مركز الحراسة إال بعد استالم الحارس الث -                                   اني لمناوبت
  سبب كان.

  عدم انفكاكھ أو غیابھ عن العمل ألي سبب كان إال بعد تسمیة البدیل.  -                                  
  عدم استقبال الزوار في أماكن حراستھ ألي سبب كان.-                                  
  وف السیارات القریبة من مركز حراستھ.مالحظة وق -                                  
ا كانت -                                   ادرة مركز الحراسة مھم تھ، وعدم مغ عدم النوم خالل فترة حراس

  األسباب أو الدوافع أو الظروف.  
  تنفیذ واجباتھ.   تقصیر في مخالفة أو عن أيیكون مسؤوالً : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
   : تؤثر على حسن تنفیذ اإلدارة لمھامھا . تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى-
ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف

  اإلدارة وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمة- داخلي وتحدد وفق النظ :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك ة : الجھ اغل الوظیف ل ش ب عم داً یتطل اً وجھ زاً ذھنی تركی

 ً   . عضلیا



ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت ى ال: ظروف وبیئة ومخاطر العم ة إل اءلة یتعرض شاغل الوظیف مس
  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 

  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

ع  -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة- ال الحراسة ، و یتمت ة في أعم شھادة التعلیم األساسي + دورة تدریبی

  لتي تمكنھ من أداء الوظیفة.بالقدرات والمھارات البدنیة ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بطاقة توصیف وظیفة آذن
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :      مدیریة الشؤون اإلداریة والمالیة   اسم الوحدة التنظیمیة-
  آذن        اسم الوظیـــــــــــفة: -
  نظیمیة المختص.:   رئیس الوحدة التاسم وظیفة الرئیس المباشر-
  .من یكلفھ رئیس الوحدة التنظیمیة المختص اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  . وظائف خدمات اإلدارة:   من موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
ة  :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة- ة ونظاف القیام بخدمة الغرف المخصص لھا من نقل المراسالت الداخلی

ة بالعمل  ا والمتعلق املین فیھ ات الع ة طلب ھ وتلبی األثاث وترتیبھ والمحافظة علی
  الیومي. 

ة- ؤولیات الوظیف ات ومس ات  - :واجب اً لألصول والتعلیم فویة وطبق ة أو ش ات كتابی ل بموجب تعلیم یعم
   النافذة وتحت إشراف رئیسھ المباشر.

  ى المواد والوسائل المسلمة لھ للقیام بعملھ.المحافظة عل -                                    
ة -                                     ة العام داخلي ضمن الجھ د ال ل البری ھ بنق د بالتوجیھات الصادرة ل التقی

  وإیصالھ إلى الوحدات التنظیمیة الموجھ لھا.



اث المكاتب من ط-                                     زات القیام بتنظیف أث اوالت وكراسي وخزائن وتجھی
  مكتبیة وخالفھا، وذلك بالعنایة المطلوبة و قبل بدء الدوام الرسمي یومیاً.

  المحافظة على نظافة تلك المكاتب وبالشكل الالئق. -                                    
ال تلبیة طلبات العاملین في المكاتب ال-                                     مخصص لھا وذلك في حدود األعم

  الیومیة لتلك المكاتب.
ھ) -                                      اء وخالف دیم الم تلبیة الطلبات العادیة للعاملین في تلك المكاتب مثل(تق

  المسموح بھ في الجھة العامة وفقاً للتعلیمات النافذة.
و-                                     تح أب تالم ف مي واس دوام الرس ة ال ا بنھای باحاً وإغالقھ ب ص اب المكات

  مفاتیح الغرف المخصصة لھ، وعدم تسلیمھا إال وفقاً للتعلیمات النافذة. 
ن -                                     د م ا والتأك ان المخصص لھ ي المك ا ف الت وتفریغھ ل سالت المھم نق

  نظافتھا. 
وري -                                     دخل الف ة والت المة العام ة بالس یة المتعلق ادئ األساس ة المب مالحظ

  لمعالجة أي موقف یعرض تلك المكاتب لخطر الحریق.
دوام  -                                     ة ال ھ في نھای القیام بقطع التیار الكھربائي في الغرف المخصصة ل

  الرسمي من كل یوم.
ذ  -                                     واب والنواف ي األب ة ف ة أو المادی ال الكھربائی ن األعط الن ع اإلع

  والجدران وذلك للوحدات التنظیمیة المختصة بالصیانة. 
ات  -                                   ق التوجیھ اً وف ھ داخلی وم بنقل ذي یق د ال ریة البری ى س رص عل الح

  ة التنظیمیة الموجھ لھا بالذات. الصادرة لھ وتسلیمھ للوحد
  تنفیذ واجباتھ.   تقصیر في مخالفة أو عن أيیكون مسؤوالً : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
   : تؤثر على حسن تنفیذ اإلدارة لمھامھا . تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى-
ا وأھمیت- ا من الوظائف والغرض منھ ااتصاالت الوظیفة مع غیرھ دد من وظائف ھ ة تتصل بع : الوظیف

  اإلدارة وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك ل : الجھ ب عم ة یتطل اغل الوظیف داً ش اً وجھ زاً ذھنی تركی

 ً   . عضلیا
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

ھ  -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة- شھادة التعلیم األساسي، و یتمتع بالقدرات والمھارات البدنیة التي تمكن

  من أداء الوظیفة.

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  بطاقة توصیف وظیفة بستاني
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  ة    :      مدیریة الشؤون اإلداریة والمالیاسم الوحدة التنظیمیة-
  بستاني       اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :   رئیس الوحدة التنظیمیة المختص.اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  .من یكلفھ رئیس الوحدة التنظیمیة المختص اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  . وظائف خدمات اإلدارة:   من موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
  العنایة  باألشجار والمروج وأحواض األزھار والورود في المنشأة.    :م للوظیـــــــــــــــفةالوصف العا-
ة- ؤولیات الوظیف ات ومس ات  - :واجب اً لألصول والتعلیم فویة وطبق ة أو ش ات كتابی ل بموجب تعلیم یعم

   النافذة وتحت إشراف رئیسھ المباشر.
  بالعمل في األماكن المخصصةلھ. یلتزم-                                    
ار -                                     روج وأحواض األزھ مید لألشجار والم رش والتس قایة وال ي بالس یعتن

  والورود والقیام بخدمتھا وتقلیمھا.
  . یقوم بغرس الشتول الموسمیة التجمیلیة للحدائق ویحافظ علیھا -                                    
العمل على تأمین كافة األدوات واألسمدة واألدویة الالزمة، ویطلبھا قبل  -                                    

  نفاذھا بوقت كاٍف. 
  یقوم بما یعھد إلیھ من أعمال أخرى ضمن مجال اختصاصھ.  -                                    

  تنفیذ واجباتھ.   تقصیر في مخالفة أو عن أين مسؤوالً یكو: مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
   : تؤثر على حسن تنفیذ اإلدارة لمھامھا . تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى-
ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف

  اإلدارة وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمةالمسؤولیة - داخلي و :عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك ة : الجھ اغل الوظیف ل ش ب عم داً یتطل اً وجھ زاً ذھنی تركی

 ً   . عضلیا
ل ا- ةظروف وبیئة ومخاطر العم ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ اءلة : لت ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

ة- ة في  -:شروط التعیین وإسناد الوظیف یم األساسي + دورة تدریبی ع شھادة التعل تنة ، و یتمت ال البس أعم

  بالقدرات والمھارات البدنیة التي تمكنھ من أداء الوظیفة.

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بطاقة توصیف وظیفة عامل تنظیف
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :      مدیریة الشؤون اإلداریة والمالیة    اسم الوحدة التنظیمیة-
  عامل تنظیف       ــــفة:اسم الوظیـــــــ -
  :   رئیس الوحدة التنظیمیة المختص.اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  .من یكلفھ رئیس الوحدة التنظیمیة المختص اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  . وظائف خدمات اإلدارة:   من موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
ـفةالوصف العام للوظیـــــــــــــ- ذھا باستخدام    :ـ ا ونواف ام بتنظیف أرض المكاتب وجدرانھا وأبوابھ القی

  المواد والوسائل المخصصة لذلك. 
ة- ؤولیات الوظیف ات ومس ات  - :واجب اً لألصول والتعلیم فویة وطبق ة أو ش ات كتابی ل بموجب تعلیم یعم

   النافذة وتحت إشراف رئیسھ المباشر.
رات -                                      ذھا والمم ا ونواف درانھا وأبوابھ ب وج ف أرض المكات ام بتنظی القی

اء  تخدام الم اء باس ل البن حات داخ دراج والفس اه وال درانھا، ودورات المی وج
  والمواد المنظفة واألدوات المناسبة ألعمال التنظیف، وبدقة وبالشكل الالئق.

تم التن -                                      ى ی رف عل مي وبحضور المش دوام الرس ات ال ارج أوق ف خ ظی
  أعمال التنظیف.



ث  -                                      دم العب ا وع تم تنظیفھ ي ی ب الت ودات المكات ى موج ة عل المحافظ
  بمحتویاتھا، أو التسبب بإتالفھا أو إلحاق األذى بھا. 

أنھ استالم م -                                     واد التنظیف واستخدامھا بالحدود المسموح بھا والذي من ش
  أن یقلل الھدر.

  یقوم بما یعھد إلیھ من أعمال أخرى ضمن مجال اختصاصھ.  -                                    
  تنفیذ واجباتھ.   تقصیر في مخالفة أو عن أيیكون مسؤوالً : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
   : تؤثر على حسن تنفیذ اإلدارة لمھامھا . یر الوظیفة على أداء الوظائف األخرىتأث-
ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف

  اإلدارة وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمة- داخلي وتحدد وفق النظام ا :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین ول ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك ة : الجھ اغل الوظیف ل ش ب عم داً یتطل اً وجھ زاً ذھنی تركی

 ً   . عضلیا
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت ى المساء: ظروف وبیئة ومخاطر العم ة إل لة یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

ھ  -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة- شھادة التعلیم األساسي، و یتمتع بالقدرات والمھارات البدنیة التي تمكن

  من أداء الوظیفة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  بطاقة توصیف وظیفة عامل نجارة
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :      مدیریة الشؤون اإلداریة والمالیة  اسم الوحدة التنظیمیة-
  عامل نجارة          اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :   رئیس الوحدة التنظیمیة المختص.اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  .من یكلفھ رئیس الوحدة التنظیمیة المختص اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  . وظائف خدمات اإلدارة:   من موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
ـفة- ام للوظیــــــــــــــ ف الع زات    :الوص ة التجھی اجورات وكاف ذ واألب واب والنواف الح األب ام بإص القی

  الخشبیة.
ات و- ةواجب ؤولیات الوظیف ات  - :مس اً لألصول والتعلیم فویة وطبق ة أو ش ات كتابی ل بموجب تعلیم یعم

   النافذة وتحت إشراف رئیسھ المباشر.
بیة ویحدد  -                                       زات الخش ة التجھی یقوم بالكشف على األبواب والنوافذ وكاف

  أعطالھا ومستلزمات إصالحھا. 
  یقوم بقص وتفصیل القطع الخشبیة بالمقاسات المطلوبة. -                                     

  0یحافظ على سالمة اآلالت واألدوات والعدد الموضوعة بتصرفھ -                                    
  یلتزم بتعلیمات األمن الصناعي. -                                    

  یقوم بما یعھد إلیھ من أعمال أخرى ضمن مجال اختصاصھ.  -                                    
  تنفیذ واجباتھ.   تقصیر في مخالفة أو عن أيیكون مسؤوالً : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
   : تؤثر على حسن تنفیذ اإلدارة لمھامھا . تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى-
ااتصاالت الو- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف ظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف

  اإلدارة وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ر - د الفك ةالجھ وب ألداء الوظیف لي المطل ة : ي والعض اغل الوظیف ل ش ب عم داً یتطل اً وجھ زاً ذھنی تركی

 ً   . عضلیا
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  ات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.توفیر مستلزم:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

ھ  -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة- شھادة التعلیم األساسي، و یتمتع بالقدرات والمھارات البدنیة التي تمكن

  من أداء الوظیفة.

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بطاقة توصیف وظیفة مدیر مركز ثقافي خارج القطر
  وزارة الثقافة   :      اسم الجھة العامــــــة-
  :        مركز ثقافي خارج القطراسم الوحدة التنظیمیة-
  مدیر مركز ثقافي(خارج القطر)          اسم الوظیـــــــــــفة: -
ة اسم وظیفة الرئیس المباشر- ة السوریة في الخارج، في مدیری ة العربی یس شعبة المراكز الثقافی :   رئ

  العالقات الثقافیة.
  من یكلفھ المدیر المختص.ن ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: اسم وظیفة م-
  .: المكاتب المرتبطة بھا والعاملین فیھاالمراكز الوظیفیة التي تشرف علیھا الوظیفة-
  :   من وظائف اإلدارة الوسطى والقاعدیة.موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
املین فیالمكاتب و ھ رؤساءیوجوتظیفة لقیام بمھام الوا :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة- االع  اإلشرافو ھ

   على تنفیذ مھامھم الیومیة والدوریة في ضوء األنظمة النافذة.
ة- زه :واجبات ومسؤولیات الوظیف إدارة مرك وم ب وانین  یق ھ بموجب الق ویمارس الصالحیات الممنوحة ل

یما: ذة، الس ة الناف فویة أو كتا -واألنظم ات ش ل بموجب تعلیم وانین یعم اً للق ة وطبق بی
  واألنظمة والتعلیمات النافذة.

ؤول األول -                                           ر المس ق  یعتب ز وف ي المرك ل ف یر العم ن س ن حس ع
  قوانین الوزارة وأنظمتھا.

ع  -                                           اون م ز بالتع نویة للمرك ة الس روع الخط ي یضع مش املین ف الع
  المركز والجھات المعنیة في البلد الذي یعمل فیھ .

ة -                                           ف بالثقاف أنھا التعری ن ش ي م تلزمات الت وفیر المس ى ت ل عل یعم
  العربیة بأوجھھا المختلفة والمتنوعة.



ة ل-                                        وة ممكن ل خط ذ ك ف یتخ ھ والتعری ة ل المركز والدعای وض ب لنھ
ى  ا عل اون معھ بأھدافھ وأنشطتھ واالتصال بكافة الھیئات الرسمیة والشعبیة والتع

  تحقیق رسالة المركز.
وم  -                                        زه ویق ي مرك املین ف ع الع ال جمی ى أعم راف عل ولى اإلش یت

اداتھ لتحسین بتنظیمھا وتنسیقھا فیما بینھم، ویر زودھم بإرش اقب نشاط ھؤالء وی
  أدائھم ویحدد مواعید إجازاتھم اإلداریة . 

ال  -                                      ى األعم یعقد النفقات وفق التعلیمات المالیة الناظمة لذلك ویشرف عل
ول  ق األص الي وف اعد اإلداري والم ھا المس ي یمارس ة الت امالت المالی والمع

  رعیة.الم
ال  -                                      ال العم ز وأعم اط المرك ن نش ة ع اریر الدوری وزارة بالتق وافي ال ی

ى  ا یساعد عل ذھا م رى في تنفی والبرامج المنجزة كما یوافیھا بالمقترحات التي ی
  النھوض بالعمل وتحقیق األھداف المرسومة لذلك.

ا، ویودعھ  -                                      یطلع رئیس البعثة السیاسیة على جمیع الشؤون التي یعالجھ
صورة عن التقاریر العامة التي یبعث بھا إلى الوزارة، ویتعاون معھ على حل 

  . المشكلة التي یواجھھا المركز في تحقیق مھامھ

تحویلھ وحفظھ في أضابیر خاصة یشرف على تنظیم برید المركز وتسجیلھ و -                                  
  وعلى شؤون العاملین العنایة بھ وتنظیم السجالت أصوالً. 

، حسب األصول مركزاإلجراءات الكفیلة بتسییر العمل في الاتخاذ : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
ى یوزتو ھ ع العمل عل املین فی ھ والع ة ل بشكل یضمن سیر العمل المكاتب التابع

ك ، ویكون مسؤوالً مة النافذةبحسب األنظ ى عن أي تقصیر في ذل ، ویؤشر عل
زه، اص   مرك من اختص ة ض امالت الداخل ع المع ھ  جمی رأي ول داء ال ق إب ح

  . أو مرؤوسیھالمكاتب والتعدیل بشأن المقترحات المقدمة من قبل رؤساء 
املین الممنوحة لشاغل - ة بشؤون الع ة المتعلق ةالصالحیات والتفویضات التنظیمی ى :الوظیف یشرف عل

زه ي مرك املین ف داخليیم و ،الع ام ال ام النظ ق أحك ة الصالحیات وف  ،ارس كاف
رئیس المباشر و ى ال یھ إل ات مرؤوس مسؤول عن إیصال آراء ومقترحات وطلب

ھ ا رأی ھ مبیناً فیھ ة ، ول ال وإنجاز اإلجراءات الالزم راح التكلیف باألعم حق اقت
ذلكلضمان سیر العمل في ضوء أوامر العم ة ل زه، ل والتعلیمات الناظم  في مرك

  مركز.اقتراح المكافآت والعقوبات للعاملین في ال ولھ
ى الوظائف ذات  تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى- : تؤثر على وظائف العاملین في دائرتھ، وعل

   الصلة في المدیریة.
ا- ا وأھمیتھ رض منھ ائف والغ ن الوظ ا م ع غیرھ ة م االت الوظیف ائف اتص ع وظ ة تتصل بجمی : الوظیف

  مركزه بھدف إنجاز مھام المركز، وھي كبیرة األھمیة.
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
وب ألداء ال - لي المطل ري والعض د الفك ةالجھ زاً : وظیف ا متمی داً فكری ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم یتطل

  .الوزارةومتابعة یومیة للعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون 
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  مات الوقائیةالشروط والمستلز-

  إجازة جامعیة  حسب مالك الوزارة. -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-



  ) سنوات في مجال العمل.10-8خبرة ( -                                     

  والمھارات البدنیة والفكریة التي تمكنھ من أداء الوظیفة. یتمتع بالقدرات-                                     

د -                                      ة+ یجی ة العربی ب اللغ ى جان ل إل ى األق دة عل ة واح ة أجنبی تقن لغ ی
  استخدام الحاسوب

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بطاقة توصیف وظیفة مساعد إداري ومالي
  وزارة الثقافة        : اسم الجھة العامــــــة-
  :         عام       اسم الوحدة التنظیمیة-
  مساعد إداري ومالي        اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :   مدیر المركز الثقافياسم وظیفة الرئیس المباشر-
  .من یكلفھ مدیر المركز الثقافي اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  .الوظائف الكتابیة والمكتبیة :   من یكل اإلداريموقع الوظیفة في الھ-
ـفة- ام للوظیــــــــــــــ ف الع ة   :الوص ؤون اإلداری ع الش ام بجمی راف والقی ي اإلش ز ف دیر المرك اون م یع

  والمالیة التي تتطلبھا أعمال المركز.



ة- ؤولیات الوظیف ات ومس اً لألصو - :واجب فویة وطبق ة أو ش ات كتابی ل بموجب تعلیم ات یعم ل والتعلیم
   النافذة وتحت إشراف رئیسھ المباشر.

ا  -                                      یعاون المدیر في اإلشراف والقیام بجمیع الشؤون اإلداریة التي تتطلبھ
  أعمال المركز، ویرتبط مع عمال المركز ویعتبر رئیسھم المباشر.

رف -                                      ابیر  یش جالت واألض ظ الس ة، ویحف د والطباع ال القی ى أعم عل
  وتنظیمھا.

  یعد مشروعات القرارات والتعلیمات والعقود المتعلقة بالمركز. -                                     
  یقوم بأعمال محاسب المركز أصوالً. -                                     

  ینظم التقاریر الدوریة، ویضع جداول اإلحصاءات المطلوبة.  -                                     
  ینظم الدعوات لبرامج المركز وأعمال الدعایة لھا.  -                                     
  ینظم ذاتیة العاملین في المركز.  -                                     

  یشرف على تشغیل اآلالت والتجھیزات الفنیة وحفظھا وصیانتھا.  -                                     
  یقوم بكل ما یكلف بھ من أعمال.  -                                    

  تنفیذ واجباتھ.   تقصیر في مخالفة أو عن أيیكون مسؤوالً : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
   : تؤثر على تنفیذ اإلدارة لمھامھا في الوقت المحدد. ف األخرىتأثیر الوظیفة على أداء الوظائ-
ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف

  وحدتھ التنظیمیة وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمة- داخلي  :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین ووتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك ة : الجھ اغل الوظیف ل ش ب عم داً یتطل اً وجھ زاً ذھنی تركی

 ً   . عضلیا
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام قاضاة والم
  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

/ سنوات في مجال العمل كحد 6:  إجازة جامعیة حسب مالك الوزارة + /شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  أدنى.

   

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  شد ثقافيبطاقة توصیف وظیفة مر
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :        عام   اسم الوحدة التنظیمیة-
  مرشد ثقافي        اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :   مدیر المركز الثقافياسم وظیفة الرئیس المباشر-
  .من یكلفھ مدیر المركز الثقافي اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  .الوظائف الكتابیة والمكتبیة :   من موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
ة التي   :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة- ع الشؤون الثقافی ام بجمی یعاون مدیر المركز في اإلشراف والقی

  تتطلبھا أعمال المركز.
ة- ؤولیات الوظیف ات ومس فویة - :واجب ة أو ش ات كتابی ل بموجب تعلیم ات  یعم اً لألصول والتعلیم وطبق

   النافذة وتحت إشراف رئیسھ المباشر.
  یشارك في إعداد نشاط المركز بما یقدمھ من اقتراحات.   -                                     
ا،  -                                      ل بھ ي یعم ة الت ات البیئ ز وإمكانی اط المرك ن نش ات ع وم بدراس یق
  ح الوسائل التي تساعد على النھوض بالمركز وتوسیع خدماتھ. ویقتر

ة   -                                     ة والفنی ات الثقافی وادي والجمعی ي للن افي والفن اط الثق ابع النش یت
  الموجودة في البلد الموجود فیھ المركز.

ر -                                     م ب ى اتصال دائ ة یكون عل ولھم الفكری ى می ز، ویتعرف عل واد المرك
  والفنیة.

ز، ویعنى بتنظیم  -                                     یشرح باألشرطة الوثائقیة والفنیة التي یعرضھا المرك
  الجلسات الموسیقیة ویعمل على توضیح مرامیھا وأغراضھا. 

  وتنفیذ الرحالت التي یعلن عنھا المركز. یشرف على تنظیم  -                                    
ن  -                                     یعنى بتنظیم بطاقات وأضابیر تتضمن معلومات عن رجال الفكر والف

  وحركة النشاط الفكري والفني وحركة النشر في البلد الذي یعمل فیھ المركز. 
ى  -                                     ون عل ة یك یط حرك ى تنش ھ عل اون مع ة ویتع ین المكتب ع أم اتصال م

ى  المطالعة وتوجیھھا وتقدیم مقترحاتھ إلى مدیر المركز لدراستھا وتقدیمھا إل
  الوزارة إن اقتضت الحاجة. 

  یقوم بكل ما یكلف بھ من أعمال.  -                                    
  تنفیذ واجباتھ.   تقصیر في مخالفة أو عن أيمسؤوالً یكون : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
   : تؤثر على تنفیذ اإلدارة لمھامھا في الوقت المحدد. تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى-



ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف
  ھمیة.وحدتھ التنظیمیة وھي متوسطة األ

واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم
  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.

ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك ة : الجھ اغل الوظیف ل ش ب عم داً یتطل اً وجھ زاً ذھنی تركی
 ً   . عضلیا

ةظروف وبی- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف
  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 

  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

/ سنوات في مجال العمل كحد 6لوزارة+ /:  إجازة جامعیة حسب مالك اشروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  أدنى+ یتقن لغة أجنبیة إلى جانب العربیة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بطاقة توصیف وظیفة أمین مكتبة
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :        عام    اسم الوحدة التنظیمیة-
  أمین مكتبة        اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :   مدیر المركز الثقافيفة الرئیس المباشراسم وظی-
  .من یكلفھ مدیر المركز الثقافي اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  .الوظائف الكتابیة والمكتبیة :   من موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-



ائ  :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة- ا وس ة اإلعارة، یعنى بمكتبة المركز الثقافي وكتبھ ا، وعملی ر مقتنیاتھ
  والتصنیف فیھا.

ة- ة  - :واجبات ومسؤولیات الوظیف ة واإلداری واحي الفنی ة من الن املین في المكتب ال الع ى أعم یشرف عل
امھم  ال أم ح المج نیف  ویفس ول التص ة وأص رق الفھرس ى ط دھم إل ویرش

  الكتساب الخبرات التي تساعدھم على أداء مھام عملھم.
ن  -                                              الت والصحف م ب  والمج تالم الكت یم اس ى تنظ رف عل یش

  الجھة المرسلة اصوالً.
رقم  -                                     ذا ال دوین ھ ام، وت ى تنظیم تسجیل الكتب في السجل الع یشرف عل

  على صفحة عنوان كل كتاب.
ا  -                                     ات فھارس الكتب ووضعھا في أماكنھ ى تنظیم إنشاء بطاق یشرف عل

  من الدروج التي یحددھا موضوعھا واسم مؤلفھا.
  یشرف على تنظیم المجالت في سجل خاص ویعد بطاقات خاصة بھا. -                                   
  اعمال اإلعارة داخل المكتبة وخارجھا.یشرف على تنظیم  -                                   
  یشرف على قاعات المطالعة، وإرشاد روادھا .  -                                   
تنظیم اإلحصاءات الشھریة المتعلقة بعملھ.وفق النماذج المعتمدة ویضمھا  -                                   

السنوي مرفقة بالتحلیل اإلحصائي  إلى التقریر الشھري، لتضاف إلى التقریر
  والخطوط البیانیة المتعلقة بھا والمقترحات الالزمة حولھا. 

  یقترح تزوید المكتبة بالكتب التي یراھا ضروریة. -                                   
رر وا -                                    دھا المق ي موع نوي ف رد الس ة الج ى عملی ا یشرف عل اجئ منھ لمف

  ویرفعھا أصوالً للوزارة العتمادھا. 
ر  -                                    رمیم وتطھی د وت ة وصیانتھا من تجلی ات المكتب یشرف على حفظ مقتنی

  للمكان وعنایة بھ وبصیانتھ.
  
  اتھ.  تنفیذ واجب تقصیر في مخالفة أو عن أيیكون مسؤوالً : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
   : تؤثر على أداء المركز الثقافي  لمھمتھ . تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى-
ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف

  وحدتھ التنظیمیة وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخد- داخلي و :مةالمسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك ة : الجھ اغل الوظیف ل ش ب عم داً یتطل اً وجھ زاً ذھنی تركی

 ً   . عضلیا
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت ا: ظروف وبیئة ومخاطر العم اءلة یتعرض ش ى المس ة إل غل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

/ سنوات في مجال العمل كحد 6:  إجازة جامعیة تخصصیة(مكتبات) + /شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  ة تخصصیة + یتقن لغة أجنبیة إلى جانب اللغة العربیة.أدنى+ دورة تدریبی

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بطاقة توصیف وظیفة رئیس قسم الفنون الدرامیة
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :        قسم الفنون الدرامیةاسم الوحدة التنظیمیة-
  میةرئیس قسم الفنون الدرا       اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :   مدیر المسارح والموسیقااسم وظیفة الرئیس المباشر-
  من یكلفھ المدیر المختص.اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  .: الدوائر المرتبطة بھاالمراكز الوظیفیة التي تشرف علیھا الوظیفة-
  :   من وظائف اإلدارة الوسطى والقاعدیة.موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
-( فرقة مسرح دمشق القومي دوائر ھ رؤساءیوجوتلقیام بمھام الوظیفة ا :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة-

رق  -فرقة مسرح األطفال والعرائس  -المسرح الجوال -فرقة المسرح التجریبي ف
اه  –حمص  –طرطوس  –الالذقیة  –مسارح الشعب في المحافظات ( حلب  حم

امھم  اإلشرافو یھا،العاملین فالسوریة ) و... وسواھا من المدن  - ذ مھ ى تنفی عل
   الیومیة والدوریة في ضوء األنظمة النافذة.

ة- ؤولیات الوظیف ات ومس مھ :واجب إدارة قس وم ب وانین  یق ھ بموجب الق ة ل ارس الصالحیات الممنوح ویم
یما: ذة، الس ة الناف اً  - واألنظم رحیة وفق روض المس یق الع ي تنس اركة ف المش

رات لبرنام ام وفت ج سنوي یتضمن تسلسل العروض المسرحیة المعتمدة خالل الع
  عرض كل واحدة منھا.

ات -                                           ات ومطالع ى مالحظ الع عل دة، واالط لیم النصوص المعتم تس
  رئیسھ المباشر حولھا للتقید بھا. 

  رجین في وضع الخطة التنفیذیة للعمل المسرحي.مشاركة المخ -                                 
ة  -                                  یریة الخاص ل التحض ة للمراح دة الالزم ول الم رج ح ة المخ مناقش

  بالتدریب.
  العمل على حساب الكلفة الفعلیة لكل مسرحیة بالتعاون مع المخرج.  -                                 

ا -                                  واد یحتاجھ ات المخرج من عناصر وأدوات وم ى استكمال طلب العمل عل
  العمل المسرحي.



ھ  -                                  ا، ومقترحات ھ فیھ داء رأی القیام بزیارات میدانیة للتدریبات المسرحیة، وإب
  حولھا، ورفعھا إلى رئیسھ المباشر.

د  -                                  یر العمل(التقی ذ وس ن سالمة التنفی د م ة العروض المسرحیة والتأك متابع
  ...)-االنضباط -اإلضاءة-الدیكور -بالنص

ى تطویر  -                                  المي للعمل عل متابعة التطورات التقنیة المستجدة في المسرح الع
  زمة.المسارح التابعة ورفدھا باألجھزة الال

  القیام بكل ما یكلف بھ من أعمال مماثلة.  -                                 
ة بتسییر العمل في الاتخاذ : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة- ، حسب األصول قسماإلجراءات الكفیل

بشكل یضمن سیر العمل والمكاتب التابعة لھ الشعب الدوائر وع العمل على یوزتو
ك ، ویكون مسؤوالً ة النافذةبحسب األنظم ى عن أي تقصیر في ذل ، ویؤشر عل

دیل ولھ ، جمیع المعامالت الداخلة ضمن اختصاص   قسمھ حق إبداء الرأي والتع
  . الشعب أو مرؤوسیھ الدوائر و بشأن المقترحات المقدمة من قبل رؤساء

املین الممنوحة - ة بشؤون الع ة المتعلق ةالصالحیات والتفویضات التنظیمی ى :لشاغل الوظیف یشرف عل
مھ ي قس املین ف داخليیم و ،الع ام ال ام النظ ق أحك الحیات وف ة الص  ،ارس كاف

رئیس المباشر و ى ال یھ إل ات مرؤوس مسؤول عن إیصال آراء ومقترحات وطلب
ھ ا رأی ھ مبیناً فیھ ة ، ول ال وإنجاز اإلجراءات الالزم راح التكلیف باألعم حق اقت

ذلك لضمان سیر العمل في ضوء أوامر ة ل  في قسمھ، العمل والتعلیمات الناظم
  قسم.اقتراح المكافآت والعقوبات للعاملین في ال ولھ

ى الوظائف ذات  تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى- املین في قسمھ، وعل : تؤثر على وظائف الع
   الصلة في المدیریة.

ا وأھمیتھ- رض منھ ائف والغ ن الوظ ا م ع غیرھ ة م االت الوظیف ن ااتص ر م دد كبی ة تتصل بع : الوظیف
  وظائف مدیریتھ بھدف إنجاز مھام المدیریة، وھي متوسطة األھمیة.

واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم
  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.

لي الم - ري والعض د الفك ةالجھ وب ألداء الوظیف زاً : طل ا متمی داً فكری ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم یتطل
  .الوزارةومتابعة یومیة للعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون 

ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف
  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 

  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  شروط والمستلزمات الوقائیةال-

  شھادة جامعیة حسب مالك الوزارة. -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  ) سنوات في مجال العمل.6خبرة ال تقل عن ( -                                     

  یتمتع بالقدرات والمھارات البدنیة والفكریة التي تمكنھ من أداء الوظیفة.-                                     

.              یتقن لغة أجنبیة واحدة على األقل+ یجید استخدام الحاسوب-                                     
  
  

  التوثیق واألرشفةبطاقة توصیف وظیفة رئیس شعبة 
  :        وزارة الثقافة ـــةاسم الجھة العامـــ-



  :        شعبة التوثیق واألرشفة.اسم الوحدة التنظیمیة-
  رئیس شعبة التوثیق واألرشفة         اسم الوظیـــــــــــفة: -
  .دائرة العالقات العامة واإلعالم:   رئیس اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  ھ المدیر المختص.من یكلفاسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  .: الشعبة والعاملین فیھاالمراكز الوظیفیة التي تشرف علیھا الوظیفة-
  :   من وظائف اإلدارة الوسطى والقاعدیة.موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
ـفة- ةا :الوصف العام للوظیــــــــــــــ ام الوظیف ام بمھ ة لقی رق الفنی ة للمسارح والف ال الفنی  في توثیق األعم

  التابعة للمدیریة وأعمال المھرجانات وندواتھا الفكریة.  
ة- ات ومسؤولیات الوظیف إدارة شعبتھ :واجب وم ب وانین  یق ھ بموجب الق ارس الصالحیات الممنوحة ل ویم

یما: ذة، الس ة الناف رق  - واألنظم ة للمسارح والف ال الفنی ق األعم تسجیل وتوثی
  . ت وندواتھا الفكریةالفنیة التابعة للمدیریة وأعمال المھرجانا

ام  -                                    دد أی من ع ھا یتض اء عروض د انتھ رحیة بع ل مس ف بك داد مل إع
  "الرأي العام".-وسائل اإلعالم -مطالعات الصحف -الدخل  -الرواد -العروض

ة في القطر یساھم في إعداد نشرة شھریة إحصائیة عن الن -                                   شاطات الفنی
  وبالتعاون مع الدوائر األخرى في المدیریة.

، حسب األصولشعبة اإلجراءات الكفیلة بتسییر العمل في الاتخاذ : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
بشكل یضمن سیر العمل بحسب المكاتب التابعة لھ والعاملین ع العمل على یوزتو

ذة ة الناف ون مسؤوالً األنظم ك  ، ویك ي ذل ع عن أي تقصیر ف ى جمی ، ویؤشر عل
دیل بشأن ولھ ، شعبتھ المعامالت الداخلة ضمن اختصاص رأي والتع داء ال حق إب
  . المقترحات المقدمة من قبل مرؤوسیھ

ة- املین الممنوحة لشاغل الوظیف ة بشؤون الع ة المتعلق ى :الصالحیات والتفویضات التنظیمی یشرف عل
عبتھ ي ش املین ف داخلياریم و ،الع ام ال ام النظ ق أحك ة الصالحیات وف  ،س كاف

رئیس المباشر و ى ال یھ إل ات مرؤوس مسؤول عن إیصال آراء ومقترحات وطلب
ھ ا رأی ھ مبیناً فیھ ة ، ول ال وإنجاز اإلجراءات الالزم راح التكلیف باألعم حق اقت

ذلك ة ل ھ، لضمان سیر العمل في ضوء أوامر العمل والتعلیمات الناظم  في دائرت
  شعبة.قتراح المكافآت والعقوبات للعاملین في الا ولھ

ى الوظائف ذات  تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى- : تؤثر على وظائف العاملین في شعبتھ، وعل
   الصلة في المدیریة.

  
  
ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف

  ف إنجاز مھام المدیریة، وھي متوسطة األھمیة.مدیریتھ بھد
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك د: الجھ ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم زاً یتطل ا متمی اً فكری

  .الوزارةومتابعة یومیة للعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون 
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  یة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.توفیر مستلزمات وقا:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

  شھادة جامعیة (اختصاصیة) تتوافق مع الشعبة التي یشرف علیھا. -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-



  ) سنوات في مجال العمل.4خبرة ال تقل عن ( -                                     

  والمھارات البدنیة والفكریة التي تمكنھ من أداء الوظیفة. یتمتع بالقدرات-                                     

  . یجید استخدام الحاسوب -                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدعایة واإلعالنبطاقة توصیف وظیفة رئیس شعبة 

  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  الدعایة واإلعالن:        شعبة اسم الوحدة التنظیمیة-
  رئیس شعبة الدعایة واإلعالن        اسم الوظیـــــــــــفة: -
  .في مدیریة المسارح والموسیقا دائرة العالقات العامة واإلعالم،:   رئیس اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  من یكلفھ المدیر المختص.اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  .: الشعبة والعاملین فیھااكز الوظیفیة التي تشرف علیھا الوظیفةالمر-
  :   من وظائف اإلدارة الوسطى والقاعدیة.موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
ـفة- ام للوظیــــــــــــــ ف الع ةا :الوص ام الوظیف ام بمھ ة  لقی ة إعالمی رحیة بخط ة المس ة الخط ي مواكب ف

  فنیة  .  وإعالنیة تواكب سیر األعمال ال
ة- ات ومسؤولیات الوظیف إدارة شعبتھ :واجب وم ب وانین  یق ھ بموجب الق ارس الصالحیات الممنوحة ل ویم

یما: ة في   - واألنظمة النافذة، الس رق الفنی ة لمواسم الف وضع الدراسة الالزم
  مدیریة المسارح والموسیقا.

ا -                                               ة رؤس م مناقش ي خطة موس دوائر األخرى والمختصین ف ء ال
  كل عام حتى یتم اعتمادھا.



یقا،  -                                              رفع مشروع خطة الفرق الفنیة إلى مدیریة المسارح والموس
  0ومناقشتھا إذا لزم األمر

ة التي  خطة إعالمیةوضع   -                                              ال الفنی وإعالنیة تواكب سیر األعم
  تقدمھا الفرق في الموسم. 

     متابعة تنفیذ الخطة اإلعالمیة واإلعالنیة میدانیاً. -                                             
، لحسب األصوشعبة اإلجراءات الكفیلة بتسییر العمل في الاتخاذ : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-

بشكل یضمن سیر العمل بحسب المكاتب التابعة لھ والعاملین ع العمل على یوزتو
ذة ة الناف ون مسؤوالً األنظم ك ، ویك ي ذل ع عن أي تقصیر ف ى جمی ، ویؤشر عل

دیل بشأن ولھ ، شعبتھ المعامالت الداخلة ضمن اختصاص رأي والتع داء ال حق إب
  . المقترحات المقدمة من قبل مرؤوسیھ

ةالصالحیات - املین الممنوحة لشاغل الوظیف ة بشؤون الع ة المتعلق ى :والتفویضات التنظیمی یشرف عل
عبتھ ي ش املین ف داخليیم و ،الع ام ال ام النظ ق أحك ة الصالحیات وف  ،ارس كاف

رئیس المباشر و ى ال یھ إل ات مرؤوس مسؤول عن إیصال آراء ومقترحات وطلب
ھ ا رأی ھ مبیناً فیھ ا، ول راح التكلیف باألعم ة حق اقت ل وإنجاز اإلجراءات الالزم

ذلك ة ل ھ، لضمان سیر العمل في ضوء أوامر العمل والتعلیمات الناظم  في دائرت
  شعبة.اقتراح المكافآت والعقوبات للعاملین في ال ولھ

ى الوظائف ذات  تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى- : تؤثر على وظائف العاملین في شعبتھ، وعل
   .الصلة في المدیریة

ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف
  مدیریتھ بھدف إنجاز مھام المدیریة، وھي متوسطة األھمیة.

واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم
  لخاصة بممارسة مھام الوظیفة.األخرى المعمول بھا ا

ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك زاً : الجھ ا متمی داً فكری ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم یتطل
  .الوزارةومتابعة یومیة للعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون 

ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت ى: ظروف وبیئة ومخاطر العم ة إل اءلة  یتعرض شاغل الوظیف المس
  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 

  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

  إعالن)  -شھادة جامعیة تتوافق مع الشعبة التي یشرف علیھا (صحافة -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  ) سنوات في مجال العمل.4خبرة ال تقل عن ( -                                     

  . یجید استخدام الحاسوب -                                     

  
  

  
  
  
  
  
  



  
  
  

  بطاقة توصیف وظیفة مشرف صالة 
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :        عاماسم الوحدة التنظیمیة-
  مشرف صالة       ـفة:اسم الوظیــــــــــ -
  :   مدیر المسارح والموسیقااسم وظیفة الرئیس المباشر-
  من یكلفھ المدیر المختص.اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  .: العاملین في الصالةالمراكز الوظیفیة التي تشرف علیھا الوظیفة-
  سطى والقاعدیة.:   من وظائف اإلدارة الوموقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
ـفة- ام للوظیــــــــــــــ ف الع ا  :الوص تخدمیھا وعمالھ الة ومس وظفي الص ع م راً لجمی اً مباش ر رئیس یعتب

ة في ضوء  اإلشرافولصالة العاملین في ا ھیوجوفنییھا، ویقوم بت ة والدوری امھم الیومی ذ مھ ى تنفی عل
   األنظمة النافذة.

ة- إدا :واجبات ومسؤولیات الوظیف وم ب وانین  رة الصالةیق ھ بموجب الق ویمارس الصالحیات الممنوحة ل
یما: ذة، الس ة الناف زة   - واألنظم ائر األجھ ین س ل ب یق العم ى تنس راف عل اإلش

  العاملة في الصالة
دفاتر وتنظیم السجالت وتصنیف  -                                                      ة مسك ال یكلف بمراقب
ھ من اإلدارة أصوالً، یساعده في األوراق وتنف واردة إلی یذ التوجیھات ال

  ذلك عدد من العمال والفنیین المعینین عند الحاجة لھذه الغایة.
ع النشاطات والحجوزات التي تجري   -                                           یمسك سجالً یدون فیھ جمی

  في الصالة وتثبیت مواعیدھا.
روض  -                                           ل الع ھ قب د لدی زة والمقاع ة األدوات واألجھ ب جاھزی یراق

  بصورة دوریة، ویخبر رئیسھ المباشر بأیة أعطال تنتابھا. 
  یراقب یومیاً نظافة الصالة وتوابعھا -                                          

  یطلب إلى محاسب المسارح بما یحتاجھ من البطاقات من كل فئة. -                                          
ات  -                                           ذاكر بالبطاق ینظم الضبط الالزم باالشتراك مع مأمور شباك الت

  الملغاة، أو المرتجعة في حال عدم بیعھا من جدید. 
  تحدید قیمة العطل والضرر الذي قد یلحق بالصالة. -                                          

، حسب األصولصالة اإلجراءات الكفیلة بتسییر العمل في الاتخاذ : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
عن أي ، ویكون مسؤوالً بشكل یضمن سیر العمل بحسب األنظمة النافذةالعاملین  ع العمل علىیوزتو

  . اء الرأي والتعدیل بشأن المقترحات المقدمة من قبل مرؤوسیھحق إبدولھ  ، تقصیر في ذلك 

ة اغل الوظیف ة لش املین الممنوح ؤون الع ة بش ة المتعلق ات التنظیمی الحیات والتفویض ى :الص یشرف عل
التھ ي ص املین ف داخليیم و ،الع ام ال ام النظ ق أحك ة الصالحیات وف  ،ارس كاف

  مسؤول عن إیصال آراء ومقترحات و
ھ                                  ا رأی اً فیھ ر مبین رئیس المباش ى ال یھ إل ات مرؤوس ھ وطلب راح ، ول حق اقت

التكلیف باألعمال وإنجاز اإلجراءات الالزمة لضمان سیر العمل في ضوء أوامر 
ذلك ة ل ات الناظم ل والتعلیم ھ، العم ي مكتب ھ ف ات  ول آت والعقوب راح المكاف اقت

  لصالة.للعاملین في ا



ى الوظائف ذات  لوظیفة على أداء الوظائف األخرىتأثیر ا- : تؤثر على وظائف العاملین في صالتھ، وعل
   الصلة في اإلدارة.

ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف
  اإلدارة بھدف إنجاز مھام الصالة، وھي كبیرة األھمیة.

واد المستخدمةالمسؤولیة عن ال- داخلي و :وسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم
  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.

ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك داً : الجھ ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم دیاً ویتطل ا جس فكری
  .الوزارةجدد على شؤون ومتابعة یومیة للعمل واإلطالع المستمر والمت

ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف
  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 

  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

  :المؤھل العلمي:( ثانویة عامة).وظیفةشروط التعیین وإسناد ال-

  ) سنوات في مجال العمل.4خبرة ال تقل عن ( -                                     

  یجید استخدام الحاسوب -                                     
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  بطاقة توصیف وظیفة مدیر منصة

  فة :        وزارة الثقااسم الجھة العامــــــة-
  :        الصالة   اسم الوحدة التنظیمیة-
  مدیر منصة         اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :   مشرف الصالة.اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  .من یكلفھ مشرف الصالة المختص اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  . رةوظائف خدمات اإلدا:   من موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
اء العرض،  :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة- انون أثن القیام بتسلم لوازم العرض الفني الذي یستخدمھ الفن

  وتھیئة المنصة.
  . یتسلم كافة لوازم العرض الفني الذي یستخدمھ الفنانون أثناء العرض  - :واجبات ومسؤولیات الوظیفة-

ى  -                                              ورھم عل د ظھ ى مواعی انین إل ھ الفن ن تنبی ؤوالً ع ون مس یك
  منصة العرض في الوقت المحدد.

اء العرض -                                    یكون مسؤوالً عن تسلیم الفنانین اللوازم التي سیستخدمونھا أثن
  ة.الفني، والتأكد من أنھم یحملون تلك اللوازم قبل دخولھم إلى المنص



  تھیئة منصة العرض وتزویدھا بكافة اللوازم المساعدة. -                                   
  مرافقة العروض الفنیة یومیاً من قبل البدایة،وإلى ما بعد النھایة. -                                   

  تنفیذ واجباتھ.   قصیر فيت مخالفة أو عن أيیكون مسؤوالً : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
   : تؤثر على حسن تنفیذ اإلدارة لمھامھا . تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى-
ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف

  اإلدارة وھي متوسطة األھمیة.
واد- داخلي و :المستخدمة المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك ة : الجھ اغل الوظیف ل ش ب عم داً یتطل اً وجھ زاً ذھنی تركی

 ً   . عضلیا
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

ة  -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة- ة والفكری ارات البدنی درات والمھ ع بالق شھادة التعلیم األساسي، و یتمت

  التي تمكنھ من أداء الوظیفة.

  بطاقة توصیف وظیفة قاطع تذاكر
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :        الصالة   اسم الوحدة التنظیمیة-
  قاطع تذاكر         اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :   مشرف الصالة.اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  .من یكلفھ مشرف الصالة المختص ـــاغل الوظیفة: اسم وظیفة من ینوب عن شــ-
  . وظائف خدمات اإلدارة:   من موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
ذاكر  :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة- ة في شباك ت القیام ببیع البطاقات ذات القیمة التي تصدرھا المدیری

  المسرح.
  البطاقات ذات القیمة من إدارة المسرحستالم یقوم با   - :واجبات ومسؤولیات الوظیفة-

ذاكر  یتولى بیع التذاكر لحضور  -                                             العروض المسرحیة في شباك ت
  المسرح الذي یعمل فیھ.

ة ا  -                                             ي تصدرھا مدیری دعوة الت ات ال ز بطاق ولى حج ارح، یت لمس
  وتزویدھا بأرقام المقاعد وتاریخ العرض.

دد  -                                            ذلك ع ة، وك ا المالی ة وقیمتھ ات المباع دد البطاق دوین ع وم بت یق
  بطاقات الدعوة التي حجز لھا مقاعد في كل عرض.

ة -                                            دید قیم ولى تس ى إدارة  یت ومي إل كل ی ة وبش ات المباع البطاق
  المسرح، وبموجب إیصال رسمي. 

  تنفیذ واجباتھ.   تقصیر في مخالفة أو عن أيیكون مسؤوالً : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
   : تؤثر على حسن تنفیذ اإلدارة لمھامھا . تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى-
ااتصاالت الوظیفة مع - ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف غیرھ ة تتصل بع : الوظیف

  اإلدارة وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.



ل - ري والعض د الفك ةالجھ وب ألداء الوظیف ة : ي المطل اغل الوظیف ل ش ب عم داً یتطل اً وجھ زاً ذھنی تركی
 ً   . عضلیا

ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف
  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 

  شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل. توفیر مستلزمات وقایة:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

  / سنوات خبرة  في مجال العمل. 4شھادة التعلیم األساسي، إضافة إلى/ -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  بطاقة توصیف وظیفة مھندس دیكور
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  في مدیریة المسارح والموسیقا:        قسم الفنون الدرامیة اسم الوحدة التنظیمیة-
  مھندس دیكور        اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :   رئیس قسم الفنون الدرامیة.اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  .من یكلفھ رئیس القسم اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  الوظائف الفنیة .:   من موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
القیام بتصمیم الدیكور الالزم باالتفاق مع المخرج بشكل یخدم تصورات  :ام للوظیـــــــــــــــفةالوصف الع-

  المخرج في تجسید رؤیتھ المسرحیة للنص.
ة- ات ومسؤولیات الوظیف اق مع المخرج بشكل یخدم تصورات    - :واجب الزم باالتف دیكور ال تصمیم ال

     المخرج في تجسید رؤیتھ المسرحیة للنص.
  اإلشراف على تنفیذ الدیكور. -                                             
اً -                                              اً ونوع مراعاة قواعد االقتصاد واإلقالل من الھدر في المواد كم

  مع تحقیق الغایة. 
  تنفیذ واجباتھ.   تقصیر في خالفة أوم عن أيیكون مسؤوالً : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
   : تؤثر على حسن تنفیذ اإلدارة لمھامھا . تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى-
ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف

  اإلدارة وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمةالمسؤولیة عن الوسائل واألدو- داخلي و :ات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك ة : الجھ اغل الوظیف ل ش ب عم داً یتطل اً وجھ زاً ذھنی تركی

 ً   . عضلیا
ا شاغل- ي یعرض لھ ل الت ة ظروف وبیئة ومخاطر العم اءلة : الوظیف ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

  / سنة خبرة  في مجال العمل. 2إجازة فنون جمیلة، إضافة إلى/ -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  

  

  

  بطاقة توصیف وظیفة فني صوت
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-



  :        شعبة اإلضاءة والصوت في مدیریة المسارح والموسیقااسم الوحدة التنظیمیة-
  فني صوت         اسم الوظیـــــــــــفة: -
  ریة المسارح والموسیقا:   رئیس شعبة اإلضاءة والصوت في مدیاسم وظیفة الرئیس المباشر-
  .من یكلفھ رئیس الشعبة اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  الوظائف الفنیة .:   من موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
یقا المسجلة  :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة- ذ الموس ي للصوت وتنفی ر المحل القیام باإلشراف على التكبی

  عمال الفنیة.في مواكبة األ
  یشرف على التكبیر المحلي للصوت.    - :واجبات ومسؤولیات الوظیفة-

اء  -                                              ة أثن ال الفنی ة لألعم یعمل على تنفیذ الموسیقا المسجلة المرافق
  التدریبات وخالل العروض.

  یقترح شراء المعدات الصوتیة المتطورة. -                                             
  تنفیذ واجباتھ.   تقصیر في مخالفة أو عن أيیكون مسؤوالً : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
   : تؤثر على حسن تنفیذ اإلدارة لمھامھا . تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى-
ا و- ا من الوظائف والغرض منھ ااتصاالت الوظیفة مع غیرھ دد من وظائف أھمیتھ ة تتصل بع : الوظیف

  اإلدارة وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك ب: الجھ ة  یتطل اغل الوظیف ل ش داً عم اً وجھ زاً ذھنی تركی

 ً   . عضلیا
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  مل.توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة الع:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

/ سنوات  في 4معھد متوسط أو ثانویة صناعیة، مع خبرة ال تقل عن/  -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  مجال العمل. 

  

  

  
  بطاقة توصیف وظیفة فني إضاءة

  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  الموسیقا:        شعبة اإلضاءة والصوت في مدیریة المسارح واسم الوحدة التنظیمیة-
  فني إضاءة         اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :   رئیس شعبة اإلضاءة والصوت في مدیریة المسارح والموسیقااسم وظیفة الرئیس المباشر-
  .من یكلفھ رئیس الشعبة اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  الوظائف الفنیة .:   من موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
ـفةا- ام للوظیــــــــــــــ ف الع ذ  :لوص اءة  وتنفی ع اإلض ق بتوزی ا یتعل رج فیم ات المخ ذ تعلیم ام بتنفی القی

  الحركات الضوئیة الموضوعة في مواكبة األعمال الفنیة.
  ینفذ تعلیمات المخرج فیما یتعلق بتوزیع اإلضاءة.    - :واجبات ومسؤولیات الوظیفة-



دریبات  -                                              اء الت یعمل على تنفیذ الحركات الضوئیة الموضوعة أثن
  وخالل العروض.  

  یشرف على صیانة معدات الضوء. -                                             
  یقترح شراء المعدات الضوئیة المتطورة. -                                             

  تنفیذ واجباتھ.   تقصیر في مخالفة أو عن أيیكون مسؤوالً : یات المركز الوظیفي اإلداریةمسؤول-
   : تؤثر على حسن تنفیذ اإلدارة لمھامھا . تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى-
ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف

  وھي متوسطة األھمیة. اإلدارة
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك ة : الجھ اغل الوظیف ل ش ب عم داً یتطل اً وجھ زاً ذھنی تركی

ً عضل   . یا
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

/ سنوات  في 4وسط أو ثانویة صناعیة، مع خبرة ال تقل عن/معھد مت  -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  مجال العمل. 

  
  

  بطاقة توصیف وظیفة رئیس فرقة موسیقیة
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  في مدیریة المسارح والموسیقا دائرة تقنیات الموسیقى والرقص:         اسم الوحدة التنظیمیة-
  رئیس فرقة موسیقیة          ـــــفة:اسم الوظیــــــ -
  قسم الفنون االستعراضیة:   رئیس  اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  .من یكلفھ رئیس القسماسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  الوظائف اإلدارة الوسطى والقاعدیة..:   من موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
  قیادة الفرقة الموسیقیة أثناء العرض . :ــــــفةالوصف العام للوظیـــــــــ-
ا  - :واجبات ومسؤولیات الوظیفة- ل العمل ویجمعھ ھ قب یوزع النوطات على أعضاء الفرقة كل حسب آلت

  في نھایة العمل، تمھیداً لحفظھا. 
  یقود الفرقة الموسیقیة أثناء العرض.  -                                            

ى  -                                    إلدارة إل دة ل یقیة العائ ات واألدوات الموس جیالت والنوط د التس یعی
  الجھات المختصة اصوالً. 

ل  -                                   ة قب اء الفرق ة ألعض یقیة العامل ف (دوزان) األدوات الموس ابع تولی یت
  الدخول على المسرح ومقابلة الجمھور.

یشرف على تدریبات العازفین وتوجیھھم ویبدي المالحظات المناسبة حول  -                                 
  العمل. 

ة اإلجراءات الكفیلة بتسییر العمل في الاتخاذ : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة- ، حسب األصولفرق
ك ویكون مسؤوالً  ھ  ، عن أي تقصیر في ذل رأي واول داء ال دیل بشأن حق إب لتع

  . المقترحات المقدمة من قبل مرؤوسیھ



ة اغل الوظیف ة لش املین الممنوح ؤون الع ة بش ة المتعلق ات التنظیمی الحیات والتفویض ى :الص یشرف عل
ة، ي الفرق املین ف داخليیم و الع ام ال ام النظ ق أحك ة الصالحیات وف  ،ارس كاف

  مسؤول عن إیصال آراء ومقترحات و
ھ                                  ا رأی اً فیھ ر مبین رئیس المباش ى ال یھ إل ات مرؤوس ھ وطلب راح ، ول حق اقت

التكلیف باألعمال وإنجاز اإلجراءات الالزمة لضمان سیر العمل في ضوء أوامر 
ذلك ة ل ات الناظم ل والتعلیم ھ، العم ي فرقت ھ ف ات  ول آت والعقوب راح المكاف اقت

  لصالة.للعاملین في ا
   : تؤثر على حسن تنفیذ اإلدارة لمھامھا . أداء الوظائف األخرى تأثیر الوظیفة على-
ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف

  اإلدارة وھي على درجة من األھمیة.
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین واتحدد وفق النظام ال ة لق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
  تركیزاً ذھنیاً .یتطلب عمل شاغل الوظیفة : الجھد الفكري والعضلي المطلوب ألداء الوظیفة -
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .ء والقضاأمام والمقاضاة 
  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

ة- ل عن ست سنوات في   -:شروط التعیین وإسناد الوظیف رة ال تق انین+ خب انون الفن ام ق ان وفق أحك فن

  مجال العمل. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  بطاقة توصیف وظیفة عازف

  :        وزارة الثقافة الجھة العامــــــة اسم-
  في مدیریة المسارح والموسیقا دائرة تقنیات الموسیقى والرقص:         اسم الوحدة التنظیمیة-
  عازف          اسم الوظیـــــــــــفة: -
  موسیقافي مدیریة المسارح وال دائرة تقنیات الموسیقى والرقص:   رئیس  اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  .من یكلفھ رئیس الدائرة اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  الوظائف الفنیة .:   من موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
  القیام بتنفیذ األعمال الموسیقیة واالشتراك في العروض الفنیة . :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة-
  نفذ األعمال الموسیقیة.ی  - :واجبات ومسؤولیات الوظیفة-

  یتدرب على األعمال الموسیقیة مع أفراد الفرقة. -                                             
     یشترك في العروض الفنیة.   -                                    

   ا .: تؤثر على حسن تنفیذ اإلدارة لمھامھ تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى-
ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف

  اإلدارة وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  فة.األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظی
  تركیزاً ذھنیاً .یتطلب عمل شاغل الوظیفة : الجھد الفكري والعضلي المطلوب ألداء الوظیفة -
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  لزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.توفیر مست:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

  فنان وفق أحكام قانون الفنانین+ خبرة سنتان في مجال العمل.   -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  
  
  
  
  
  

  بطاقة توصیف وظیفة العب عرائس
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  . في مدیریة المسارح والموسیقااألطفال والعرائس  دائرة فرقة مسرح:  اسم الوحدة التنظیمیة-
  العب عرائس       اسم الوظیـــــــــــفة: -
ر- رئیس المباش ة ال م وظیف یساس رائس  :   رئ ال والع رح األطف ة مس رة فرق ارح دائ ة المس ي مدیری ف

     .والموسیقا
  .من یكلفھ رئیس الدائرة اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  الوظائف الفنیة .:   من موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
ر  :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة- ى المشاھدین عب ة العمل إل ھ إلیصال مقول القیام بالتواصل مع زمالئ

  تحریك الدمى. 



ة العمل إل یعمل على تفھم النص - :واجبات ومسؤولیات الوظیفة- ھ إلیصال مقول ى والتواصل مع زمالئ
  المشاھدین.
  تحریك الدمى بالشكل المقنع. یعمل على -                                             

   : تؤثر على حسن تنفیذ اإلدارة لمھامھا . تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى-
ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من واتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع ظائف : الوظیف

  اإلدارة وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ً یتطلب عمل شاغل الوظیفة : الجھد الفكري والعضلي المطلوب ألداء الوظیفة -   . تركیزاً ذھنیا
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

  أحكام قانون الفنانین+ خبرة سنتان في مجال العمل. فنان وفق   -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  
  
  
  
  
  

  بطاقة توصیف وظیفة مصمم الرقص
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  .في مدیریة المسارح والموسیقا قسم الفنون االستعراضیة:  اسم الوحدة التنظیمیة-
  مصمم الرقص       :اسم الوظیـــــــــــفة -
     .في مدیریة المسارح والموسیقاقسم الفنون االستعراضیة   :   رئیسظیفة الرئیس المباشراسم و-
  .من یكلفھ رئیس القسم اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  الوظائف الفنیة .:   من موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
  میم الرقصات . القیام بإعداد تصا :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة-
  یضع الفكرة المراد تصمیمھا ویحدد الموضوع. - :واجبات ومسؤولیات الوظیفة-

یقي  -                                               ف الموس ع المؤل اھم م د التف ي) بع ع المخطط(كروك یض
  والمخرج.

درب المناسب والرا -                                      ار الم ب یخت ة ویراق ة المطلوب ذ الحرك قصین لتنفی
  تنفیذھا وجمالیتھا.

  ینسق العمل مع مصمم األزیاء بما ینسجم مع الحركة وفكرة الرقصة. -                                     
  یعید التصامیم إلى الجھة المعنیة أصوالً لإلفادة منھا مستقبالً. -                                     

   : تؤثر على حسن تنفیذ اإلدارة لمھامھا . تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى-
ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف

  اإلدارة وھي متوسطة األھمیة.



واد المستخدمة- ا :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم داخلي وتحدد وفق النظ وانین وم ال ة الق األنظم
  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.

  تركیزاً ذھنیاً .یتطلب عمل شاغل الوظیفة : الجھد الفكري والعضلي المطلوب ألداء الوظیفة -
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام ة والمقاضا
  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

  إجازة في التصمیم+ خبرة سنتان في مجال العمل.   -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  
  

  بطاقة توصیف وظیفة راقص
  ة الثقافة :        وزاراسم الجھة العامــــــة-
  .في مدیریة المسارح والموسیقا قسم الفنون االستعراضیة:  اسم الوحدة التنظیمیة-
  راقص       :اسم الوظیـــــــــــفة -
     .في مدیریة المسارح والموسیقاقسم الفنون االستعراضیة   :   رئیساسم وظیفة الرئیس المباشر-
  .ن یكلفھ رئیس القسم ماسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  الوظائف الفنیة .:   من موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
  القیام بتنفیذ الرقصات .  :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة-
  ینفذ الرقصات التي یكلف بھا. - :واجبات ومسؤولیات الوظیفة-

ى الرق -                                              درب عل امج یت ب البرن ة حس اء الفرق ع أعض ات م ص
  المعتمد.

  یشترك في العروض الفنیة ضمن القطر العربي السوري وخارجھ. -                                   
   : تؤثر على حسن تنفیذ اإلدارة لمھامھا . تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى-
ا من الوظائف والغرض- ا اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ا وأھمیتھ دد من وظائف منھ ة تتصل بع : الوظیف

  اإلدارة وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
  تركیزاً ذھنیاً .یتطلب عمل شاغل الوظیفة : الجھد الفكري والعضلي المطلوب ألداء الوظیفة -
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

  فنان وفق أحكام قانون الفنانین + خبرة سنتان في مجال العمل.   -:وط التعیین وإسناد الوظیفةشر-

  
  
  
  
  

  بطاقة توصیف وظیفة رئیس دائرة معاھد الثقافة الشعبیة



  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
   :       دائرة معاھد الثقافة الشعبیة.اسم الوحدة التنظیمیة-
  رئیس دائرة معاھد الثقافة الشعبیة       الوظیـــــــــــفة:اسم  -
  :   مدیر المراكز الثقافیة العربیة والمكتبات.اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  من یكلفھ المدیر المختص.اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  .كاتب المرتبطة بھا: الدائرة والشعب والمالمراكز الوظیفیة التي تشرف علیھا الوظیفة-
  :   من وظائف اإلدارة الوسطى والقاعدیة.موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
ـفة- ام للوظیــــــــــــــ ة ا :الوصف الع ام الوظیف ام بمھ اء الشعب ویوجوتلقی ي المكاتب وھ رؤس املین ف الع

   نافذة.على تنفیذ مھامھم الیومیة والدوریة في ضوء األنظمة ال اإلشرافالدائرة و
ة- ھ :واجبات ومسؤولیات الوظیف إدارة دائرت وم ب وانین  یق ھ بموجب الق ویمارس الصالحیات الممنوحة ل

وانین - واألنظمة النافذة، السیما: یعمل بموجب تعلیمات شفویة أو كتابیة وطبقاً للق
  واألنظمة والتعلیمات النافذة.

رح الخ -                                         ع یقت ھا م ة ویناقش ة المدیری ھ  ضمن خط نویة لدائرت ة الس ط
  رئیسھ المباشر تمھیداً العتمادھا ومن ثم یضع التعلیمات الالزمة لتنفیذھا.

ع  -                                        روع المفتتحة في مطل یعد إحصائیات معاھد الثقافة الشعبیة عن الف
   وإناث وذلك بعد التسجیل مباشرة. كل فصل دراسي، وعدد المنتسبین ذكور

اذج الرسمیة  -                                      یستلم نتائج امتحانات الصفوف النھائیة للمعاھد حسب النم
  المعتمدة بعد تصدیقھا أصوالً وبكافة فروعھا.

  لمعتمدة.یقوم بتسجیل نتائج التخرج النھائي بالسجالت ا -                               
ع  -                                ر م ي القط د ف ن المعاھ واردة م رجین ال الب المتخ دقات الط تلم مص یس

د من  ھ ویتأك ات المحفوظة والمسجلة لدی ى المعلوم ا عل دققھا ویطابقھ ا وی وثائقھ
تكمال  ة الس ات المعنی ى الجھ ا إل رھا ویرفعھ ات ویؤش ة المعلوم تكمال كاف اس

  ھا إلى مصادرھا.تصدیقھا وإعادت
ب  -                                ر عق ي القط د ف ن المعاھ واردة م نویة ال ات اإلحصائیة الس تلم الكراس یس

  انتھاء السنة الدراسیة بفصلیھا مباشرة ویعمد إلى إجراء اآلتي:
د  -أ                                   د التأك ة بع ائیة المطلوب ات اإلحص رغ المعلوم جیلھا یف حة تس ن ص م

  أصوالً.
ائیة -ب                                   ات اإلحص ي الكراس واردة ف ات ال عوبات والمقترح دون الص ی

زم  ا یل اذ م تھا واتخ داً لمناقش ویوحدھا ویرفعھا بتقریر إلى رئیسھ المباشر تمھی
  بغیة تطویر العمل.

ین یسجل كافة الو -ج                                   املین من اإلداری ى الع ة عل دیالت الطارئ قوعات والتب
ا  رح م والمدرسین في معاھد الثقافة الشعبیة والواردة من المحافظات ویدققھا ویقت

  یلزم بشأنھا وفقا للتعلیمات النافذة.
ة وغیر -د                                ة والدولی وزارة والمنظمات العربی ر ال ا من یعمل على إجابة دوائ ھ

ع  ك من واق ة الشعبیة، وذل الجھات المعنیة المھتمة بتطویر التعلیم الشعبي والثقاف
  المعلومات اإلحصائیة الواردة في الكراس عن المعاھد. 

ى رئیسھ -ھـ                               د إل دریب ووسائل اإلیضاح للمعاھ ة للت یقترح تأمین المواد الالزم
  ریة المعتمدة. المباشر وحسب خطة المدی

  یساھم في وضع وتعمیم التعلیمات السنویة للمعاھد ویتابع تنفیذھا. -                         
  یستلم برید المعاھد ویدرسھ ویرد علیھ ویرفعھ لرئیسھ المباشر. -                         
  الشعبیة وكذلك السجالت واألوراق. یتابع طباعة الكتب الخاصة بمعاھد الثقافة -                         



  یقوم بكل ما یكلف بھ من أعمال أخرى.   -                         
دائرة حسب األصولاتخاذ : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة- ، اإلجراءات الكفیلة بتسییر العمل في ال

حسب بشكل یضمن سیر العمل بوالمكاتب التابعة لھ ع العمل على الشعب یوزتو
ذة ة الناف ون مسؤوالً األنظم ك ، ویك ي ذل ع عن أي تقصیر ف ى جمی ، ویؤشر عل

ة ضمن اختصاص    امالت الداخل ھ، المع ھ دائرت دیل ول رأي والتع داء ال ق إب ح
  . بشأن المقترحات المقدمة من قبل رؤساء الشعب أو مرؤوسیھ

املین الممنوح- ة بشؤون الع ة المتعلق ةالصالحیات والتفویضات التنظیمی ى :ة لشاغل الوظیف یشرف عل
ھ ي دائرت املین ف داخليیم و ،الع ام ال ام النظ ق أحك ة الصالحیات وف  ،ارس كاف

رئیس المباشر و ى ال یھ إل ات مرؤوس مسؤول عن إیصال آراء ومقترحات وطلب
ھ ا رأی ھ مبیناً فیھ ة ، ول ال وإنجاز اإلجراءات الالزم راح التكلیف باألعم حق اقت

ذلكلضمان سیر العمل في ضوء أ ة ل ھ، وامر العمل والتعلیمات الناظم  في دائرت
  .اقتراح المكافآت والعقوبات للعاملین في الدائرة ولھ

ى الوظائف ذات  تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى- : تؤثر على وظائف العاملین في دائرتھ، وعل
   الصلة في المدیریة.

رض من- ائف والغ ن الوظ ا م ع غیرھ ة م االت الوظیف ااتص ا وأھمیتھ ن ھ ر م دد كبی ة تتصل بع : الوظیف
  وظائف مدیریتھ بھدف إنجاز مھام المدیریة، وھي متوسطة األھمیة.

واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم
  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.

ري و - د الفك ةالجھ وب ألداء الوظیف لي المطل زاً : العض ا متمی داً فكری ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم یتطل
  .الوزارةومتابعة یومیة للعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون 

ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف
  ائیة .الجھات الوصالقضاء و أماموالمقاضاة 

  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

  شھادة جامعیة حسب مالك الوزارة. -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

ل عن ( -                                   رة ال تق ة 5خب ة+ دورة تدریبی ة والتربی ) سنوات في مجال الثقاف

  مجال العمل في

  یتمتع بالقدرات والمھارات البدنیة والفكریة التي تمكنھ من أداء الوظیفة.-                                   

  .یجید استخدام الحاسوب -                                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شائيبطاقة توصیف وظیفة مدیر المكتب  المعماري واإلن
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  .  :       المكتب المعماري واإلنشائي في مدیریة الھندسةاسم الوحدة التنظیمیة-
  مدیر المكتب المعماري واإلنشائي        اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :   مدیر الھندسةاسم وظیفة الرئیس المباشر-
  من یكلفھ المدیر المختص.شـــــاغل الوظیفة: اسم وظیفة من ینوب عن -
  .: العاملین في المكتبالمراكز الوظیفیة التي تشرف علیھا الوظیفة-
  :   من وظائف اإلدارة الوسطى والقاعدیة.موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
املین في ال ھیوجوتلقیام بمھام الوظیفة ا :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة- ذ  اإلشرافوكتب مالع ى تنفی عل

امھم  يمھ اركة ف من المش یح  وض دقیقھا، وترش یة وت ات الھندس داد الدراس ي إع اتھ ف اختصاص
     االختصاصیین لعضویة اللجان الفنیة، ولجان اإلشراف واالستالم التي یكلف بھا أصوالً.

ة- ؤولیات الوظیف ات ومس ھ :واجب إدارة مكتب وم ب ة ل یق ارس الصالحیات الممنوح وانین ویم ھ بموجب الق
الیب  - واألنظمة النافذة، السیما: م أس ا, وفھ ل اإلدارة العلی م األھداف المحددة والمخططة من قب فھ

  تنفیذھا بدقة, وفي مواعیدھا, وإیضاحھا للمستویات األدنى التي تقود نشاطھا .
ھ  - یم مكتب ریة، وتنظ ة والبش ة المادی ن الناحی بة م ة الظروف المناس ى تھیئ ل عل ھ العم وقیادت

 بشكل یكفل تواصل العمل واستمراره, ویضمن تحقیق النتائج المستھدفة .
ین  - اعدین والمرؤوس ى المس ة ووضوح إل ام بدق ذ المھ ة بتنفی ة والمتعلق ات الالزم دار التعلیم إص

 المنفذین .
 متابعة ومراقبة سیر تنفیذ المھام, والمحافظة على النظام واالنضباط . -
 عن األعمال المنفذة إلى الجھات األعلى في اإلدارة . رفع التقاریر والبیانات -
ع مستوى  - د, ورف وفیر الجھ إبداء الرأي, وتقدیم المقترحات حول كل ما من شأنھ تحسین العمل وت

 األداء الوظیفي, تخفیض الھدر واإلسراف ... 



ذه  - ین ھ ى تحس ل عل ام والعم ذ المھ ى تنفی دھم عل ل وتعوی ع ظروف العم املین م تكییف الع
 ظروف .ال

 توزیع األعباء والمھام على العاملین بما یتوافق وصكوك تعیینھم وإمكاناتھم . -
ى وحدتھم وتماسكھم  - املین, بشكل یحافظ عل ین الع لیمة ب االھتمام بإیجاد عالقات إنسانیة س

 وتعاونھم, ویعزز شعور االنتماء لدیھم إلى الوزارة .
 االھتمام بالسالمة العامة في موقع العمل . -
 حة الفرص أمام ما ھو مبدع وبنّاء لنشاط العاملین .إتا -
   المحافظة على التجھیزات واألدوات والوسائل المتاحة في إطار العمل . -      

، حسب األصولمكتب اإلجراءات الكفیلة بتسییر العمل في الاتخاذ : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
  ع العمل یوزتو

  
ى                                 املین  عل ذةالع ة الناف ب األنظم ل بحس یر العم من س كل یض ون بش ، ویك

ؤوالً  ن أمس ك  يع ي ذل یر ف ھ  ، تقص أن ول دیل بش رأي والتع داء ال ق إب ح
  .المقترحات المقدمة من قبل مرؤوسیھ

ة- املین الممنوحة لشاغل الوظیف ة بشؤون الع ة المتعلق ى :الصالحیات والتفویضات التنظیمی یشرف عل
ھال ي مكتب املین ف داخليیم و ،ع ام ال ام النظ ق أحك الحیات وف ة الص  ،ارس كاف
رئیس المباشر و ى ال یھ إل ات مرؤوس مسؤول عن إیصال آراء ومقترحات وطلب

ھ ا رأی ھ مبیناً فیھ ة ، ول ال وإنجاز اإلجراءات الالزم راح التكلیف باألعم حق اقت
ذلكلضمان سیر العمل في ضوء أوامر العمل والتعلیمات الناظم ھ، ة ل  في مكتب

  مكتب.اقتراح المكافآت والعقوبات للعاملین في ال ولھ
ى الوظائف ذات  تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى- ھ، وعل : تؤثر على وظائف العاملین في مكتب

   الصلة في اإلدارة.
ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد ماتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع ن وظائف : الوظیف

  اإلدارة بھدف إنجاز مھام المكتب، وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك ل: الجھ ب عم داً  یتطل ة جھ اغل الوظیف دیاً وش ا جس فكری

  .الوزارةومتابعة یومیة للعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون 
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  وفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.ت:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

  :المؤھل العلمي: شھادة جامعیة في الھندسة المعماریة أو المدنیةشروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  ) سنوات في مجال العمل.10خبرة ال تقل عن ( -                                     

  یتمتع بالقدرات والمھارات البدنیة والفكریة التي تمكنھ من أداء الوظیفة.-                                     

                    یجید استخدام الحاسوب -                                     
  
  
  



  
  

  بطاقة توصیف وظیفة مدیر مكتب  الكھرباء
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  .  :       مكتب الكھرباء في مدیریة الھندسةتنظیمیةاسم الوحدة ال-
  مدیر مكتب الكھرباء         اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :   مدیر الھندسةاسم وظیفة الرئیس المباشر-
  من یكلفھ المدیر المختص.اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  .املین في المكتب: العالمراكز الوظیفیة التي تشرف علیھا الوظیفة-
  :   من وظائف اإلدارة الوسطى والقاعدیة.موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
املین في ال ھیوجوتلقیام بمھام الوظیفة ا :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة- ذ  اإلشرافومكتب الع ى تنفی عل

امھم  يمھ اركة ف من المش دقی وض یة وت ات الھندس داد الدراس ي إع اتھ ف یح اختصاص قھا، وترش
     االختصاصیین لعضویة اللجان الفنیة، ولجان اإلشراف واالستالم التي یكلف بھا أصوالً.

ة- ؤولیات الوظیف ات ومس ھ :واجب إدارة مكتب وم ب وانین  یق ھ بموجب الق ة ل ارس الصالحیات الممنوح ویم
ل اإلدارة  - واألنظمة النافذة، السیما: م األھداف المحددة والمخططة من قب الیب فھ م أس ا, وفھ العلی

  تنفیذھا بدقة, وفي مواعیدھا, وإیضاحھا للمستویات األدنى التي تقود نشاطھا .
العمل على تھیئة الظروف المناسبة من الناحیة المادیة والبشریة وتنظیم مكتبھ وقیادتھ بشكل  -

 یكفل تواصل العمل واستمراره, ویضمن تحقیق النتائج المستھدفة .
ات ا - دار التعلیم ین إص اعدین والمرؤوس ى المس ة ووضوح إل ام بدق ذ المھ ة بتنفی ة والمتعلق لالزم

 المنفذین .
 متابعة ومراقبة سیر تنفیذ المھام, والمحافظة على النظام واالنضباط . -
 رفع التقاریر والبیانات عن األعمال المنفذة إلى الجھات األعلى في اإلدارة . -
ع مستوى  إبداء الرأي, وتقدیم المقترحات حول كل ما - د, ورف وفیر الجھ من شأنھ تحسین العمل وت

 األداء الوظیفي, تخفیض الھدر واإلسراف ... 
ذه  - ین ھ ى تحس ل عل ام والعم ذ المھ ى تنفی دھم عل ل وتعوی ع ظروف العم املین م تكییف الع

 الظروف .
 توزیع األعباء والمھام على العاملین بما یتوافق وصكوك تعیینھم وإمكاناتھم . -
ى وحدتھم وتماسكھم االھتمام ب - املین, بشكل یحافظ عل ین الع لیمة ب إیجاد عالقات إنسانیة س

 وتعاونھم, ویعزز شعور االنتماء لدیھم إلى الوزارة .
 االھتمام بالسالمة العامة في موقع العمل . -
 إتاحة الفرص أمام ما ھو مبدع وبنّاء لنشاط العاملین . -
   الوسائل المتاحة في إطار العمل .المحافظة على التجھیزات واألدوات و -      

  
، حسب األصولمكتب اإلجراءات الكفیلة بتسییر العمل في الاتخاذ : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-

ىیوزتو املین  ع العمل عل ذةالع ة الناف ، بشكل یضمن سیر العمل بحسب األنظم
ك ي عن أویكون مسؤوالً  ھ  ، تقصیر في ذل رأي والتعول داء ال دیل بشأن حق إب

  .المقترحات المقدمة من قبل مرؤوسیھ
ة- املین الممنوحة لشاغل الوظیف ة بشؤون الع ة المتعلق ى :الصالحیات والتفویضات التنظیمی یشرف عل

ھ ي مكتب املین ف داخليیم و ،الع ام ال ام النظ ق أحك الحیات وف ة الص  ،ارس كاف
رئیس او ى ال یھ إل ات مرؤوس لمباشر مسؤول عن إیصال آراء ومقترحات وطلب



ھ ا رأی ھ مبیناً فیھ ة ، ول ال وإنجاز اإلجراءات الالزم راح التكلیف باألعم حق اقت
ذلك ة ل ھ، لضمان سیر العمل في ضوء أوامر العمل والتعلیمات الناظم  في مكتب

  مكتب.اقتراح المكافآت والعقوبات للعاملین في ال ولھ
ى الوظائف ذات : تؤثر على وظائف  تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى- ھ، وعل العاملین في مكتب

   الصلة في اإلدارة.
ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف

  اإلدارة بھدف إنجاز مھام المكتب، وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمة- داخلي وتحدد وفق النظ :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك داً : الجھ ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم دیاً ویتطل ا جس فكری

  .الوزارةومتابعة یومیة للعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون 
ل - ةظروف وبیئة ومخاطر العم ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ اءلة : الت ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

  كھربائیة.:المؤھل العلمي: شھادة جامعیة في الھندسة الشروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  ) سنوات في مجال العمل.10خبرة ال تقل عن ( -                                     

  یتمتع بالقدرات والمھارات البدنیة والفكریة التي تمكنھ من أداء الوظیفة.-                                     

           بیجید استخدام الحاسو -                                     
  
  
  
  

  بطاقة توصیف وظیفة مدیر مكتب المیكانیك
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  .  :       مكتب المیكانیك في مدیریة الھندسةاسم الوحدة التنظیمیة-
  مدیر مكتب المیكانیك        اسم الوظیـــــــــــفة: -
  دسة:   مدیر الھناسم وظیفة الرئیس المباشر-
  من یكلفھ المدیر المختص.اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  .: العاملین في المكتبالمراكز الوظیفیة التي تشرف علیھا الوظیفة-
  :   من وظائف اإلدارة الوسطى والقاعدیة.موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
املین في ال ھیوجوتیفة لقیام بمھام الوظا :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة- ذ  اإلشرافومكتب الع ى تنفی عل

امھم  يمھ اركة ف من المش یح  وض دقیقھا، وترش یة وت ات الھندس داد الدراس ي إع اتھ ف اختصاص
     االختصاصیین لعضویة اللجان الفنیة، ولجان اإلشراف واالستالم التي یكلف بھا أصوالً.

ة- ؤولیات الوظیف ات ومس ھ :واجب إدارة مكتب وم ب وانین و یق ھ بموجب الق ة ل ارس الصالحیات الممنوح یم
الیب  - واألنظمة النافذة، السیما: م أس ا, وفھ ل اإلدارة العلی م األھداف المحددة والمخططة من قب فھ

  تنفیذھا بدقة, وفي مواعیدھا, وإیضاحھا للمستویات األدنى التي تقود نشاطھا .
یة والبشریة وتنظیم مكتبھ وقیادتھ بشكل العمل على تھیئة الظروف المناسبة من الناحیة الماد -

 یكفل تواصل العمل واستمراره, ویضمن تحقیق النتائج المستھدفة .



ین  - اعدین والمرؤوس ى المس ة ووضوح إل ام بدق ذ المھ ة بتنفی ة والمتعلق ات الالزم دار التعلیم إص
 المنفذین .

 . متابعة ومراقبة سیر تنفیذ المھام, والمحافظة على النظام واالنضباط -
 رفع التقاریر والبیانات عن األعمال المنفذة إلى الجھات األعلى في اإلدارة . -
ع مستوى  - د, ورف وفیر الجھ إبداء الرأي, وتقدیم المقترحات حول كل ما من شأنھ تحسین العمل وت

 األداء الوظیفي, تخفیض الھدر واإلسراف ... 
ا - ذ المھ ى تنفی دھم عل ل وتعوی ع ظروف العم املین م ذه تكییف الع ین ھ ى تحس ل عل م والعم

 الظروف .
 توزیع األعباء والمھام على العاملین بما یتوافق وصكوك تعیینھم وإمكاناتھم . -
ى وحدتھم وتماسكھم  - املین, بشكل یحافظ عل ین الع لیمة ب االھتمام بإیجاد عالقات إنسانیة س

 وتعاونھم, ویعزز شعور االنتماء لدیھم إلى الوزارة .
 لعامة في موقع العمل .االھتمام بالسالمة ا -
 إتاحة الفرص أمام ما ھو مبدع وبنّاء لنشاط العاملین . -
   المحافظة على التجھیزات واألدوات والوسائل المتاحة في إطار العمل . -      

  
  
، حسب األصولمكتب اإلجراءات الكفیلة بتسییر العمل في الاتخاذ : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-

لیوزتو ى ع العم املین  عل ذةالع ة الناف ، بشكل یضمن سیر العمل بحسب األنظم
ك  يعن أویكون مسؤوالً  ھ  ، تقصیر في ذل دیل بشأن ول رأي والتع داء ال حق إب

  .المقترحات المقدمة من قبل مرؤوسیھ
ة- املین الممنوحة لشاغل الوظیف ة بشؤون الع ة المتعلق ى :الصالحیات والتفویضات التنظیمی یشرف عل

املین  ھالع ي مكتب داخليیم و ،ف ام ال ام النظ ق أحك الحیات وف ة الص  ،ارس كاف
رئیس المباشر و ى ال یھ إل ات مرؤوس مسؤول عن إیصال آراء ومقترحات وطلب

ھ ا رأی ھ مبیناً فیھ ة ، ول ال وإنجاز اإلجراءات الالزم راح التكلیف باألعم حق اقت
ذلك ة ل ھ، لضمان سیر العمل في ضوء أوامر العمل والتعلیمات الناظم  في مكتب

  مكتب.اقتراح المكافآت والعقوبات للعاملین في ال ولھ
ى الوظائف ذات  تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى- ھ، وعل : تؤثر على وظائف العاملین في مكتب

   الصلة في اإلدارة.
ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائفاتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع  : الوظیف

  اإلدارة بھدف إنجاز مھام المكتب، وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك اغل ا: الجھ ل ش ب عم داً یتطل ة جھ دیاً ولوظیف ا جس فكری

  .الوزارةومتابعة یومیة للعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون 
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  تلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.توفیر مس:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

  :المؤھل العلمي: شھادة جامعیة في الھندسة المیكانیكیة.شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  ) سنوات في مجال العمل.10خبرة ال تقل عن ( -                                     



  رات والمھارات البدنیة والفكریة التي تمكنھ من أداء الوظیفة.یتمتع بالقد-                                     

  یجید استخدام الحاسوب -                                  
  
  
  
  
  

  بطاقة توصیف وظیفة رئیس دائرة المراكز الثقافیة العربیة                 
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :    دائرة المراكز الثقافیة العربیة  یمیةاسم الوحدة التنظ-
  رئیس دائرة المراكز الثقافیة العربیة         اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :   مدیر المراكز العربیة والمكتبات.اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  من یكلفھ المدیر المختص.اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  .: الدائرة والشعب والمكاتب المرتبطة بھاالتي تشرف علیھا الوظیفةالمراكز الوظیفیة -
  :   من وظائف اإلدارة الوسطى والقاعدیة.موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
ة السوریة ضمن  :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة- ة العربی االھتمام بكل ما یتعلق بشؤون المراكز الثقافی

ة العرب ي الجمھوری داث أراض ات وإح ة المالك ا متابع ا فیھ وریة بم ة الس ی
  . المراكز ومتابعة الموازنات وتجھیزات المراكز الثقافیة

ة- ھ :واجبات ومسؤولیات الوظیف إدارة دائرت وم ب وانین  یق ھ بموجب الق ویمارس الصالحیات الممنوحة ل
یما: ذة، الس ة الناف ً  - واألنظم ا فویة وطبق ة أو ش ات كتابی ب تعلیم ل بموج  یعم

  لألصول المتعارف علیھا، وتحت إشراف رئیسھ المباشر.
یستلم برید المدیریة الیومي ویقوم بتوزیعھ على الموظفین المعنیین  -                                          

  بتوجیھات من السید مدیر المراكز.
ض ال -                                          ى بع ة عل ولى اإلجاب ى یت واردة إل ارات ال ب واالستفس كت

  المدیریة من الجھات ذات العالقة
  یصنف البرید ویحفظھ في األضابیر المعدة لذلك.  -                                         
ي  -                                          ة ف ا المدیری ي تنظمھ ة الت دورات التدریبی داد لل ي اإلع ارك ف یش
ةمجاالت ال المكتبی ى  -: الفھرسة والتصنیف واألعم املین عل ة للع دورات تدریبی

ة افیین -األجھزة الفنیة في المراكز الثقافی ة للمرشدین الثق دورات  -دورات تدریبی
ة ز الثقافی ي المراك ة ف زة الفنی ى األجھ املین عل ة للع ة  -تدریبی دورات تدریبی

  لجدد المعینین في المراكز .دورات تدریبیة للموظفین ا–للمرشدین الثقافیین 
ة  -                                        ز الثقافی دیري المراك وزارة بم ات ال داد الجتماع ي اإلع ارك ف یش

  العربیة.
ق  -                                        وزارة عن طری ى ال واردة إل ینمائیة ال الم الس ة األف یشارك في رقاب

ر أو راء المباش ر  الش ي القطر لتقری ة ف فارات األجنبی ن الس ة م ارة أو الھدی اإلع
  مدى صالحیتھا للعرض في المراكز الثقافیة.

  یقوم بكل ما یكلف بھ من أعمال مماثلة.  -                               
دائرة حسب األاتخاذ : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة- ، صولاإلجراءات الكفیلة بتسییر العمل في ال

بشكل یضمن سیر العمل بحسب والمكاتب التابعة لھ ع العمل على الشعب یوزتو



ذة ة الناف ون مسؤوالً األنظم ك ، ویك ي ذل ع عن أي تقصیر ف ى جمی ، ویؤشر عل
ة ضمن اختصاص    امالت الداخل ھ، المع ھ دائرت دیل ول رأي والتع داء ال ق إب ح

  . وسیھبشأن المقترحات المقدمة من قبل رؤساء الشعب أو مرؤ
ة- املین الممنوحة لشاغل الوظیف ة بشؤون الع ة المتعلق ى :الصالحیات والتفویضات التنظیمی یشرف عل

ھ ي دائرت املین ف داخليیم و ،الع ام ال ام النظ ق أحك ة الصالحیات وف  ،ارس كاف
رئیس المباشر و ى ال یھ إل ات مرؤوس مسؤول عن إیصال آراء ومقترحات وطلب

ھ ا رأی ھ مبیناً فیھ ة حق اقت، ول ال وإنجاز اإلجراءات الالزم راح التكلیف باألعم
ذلك ة ل ھ، لضمان سیر العمل في ضوء أوامر العمل والتعلیمات الناظم  في دائرت

  .اقتراح المكافآت والعقوبات للعاملین في الدائرة ولھ
ى الوظائف  تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى- ذات : تؤثر على وظائف العاملین في دائرتھ، وعل

   الصلة في المدیریة.
ا- ا وأھمیتھ رض منھ ائف والغ ن الوظ ا م ع غیرھ ة م االت الوظیف ن اتص ر م دد كبی ة تتصل بع : الوظیف

  وظائف مدیریتھ بھدف إنجاز مھام المدیریة، وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة األالق نظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك زاً : الجھ ا متمی داً فكری ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم یتطل

  .الوزارةومتابعة یومیة للعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون 
ا شاغل الوظی- ي یعرض لھ ل الت ةظروف وبیئة ومخاطر العم اءلة : ف ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

  شھادة جامعیة تتوافق مع الدائرة التي یشرف علیھا. -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

ن ( -                                      ل ع رة ال تق ى 6خب ول عل د الحص ل بع ال العم ي مج نوات ف ) س

  المؤھل العلمي.

  یتمتع بالقدرات والمھارات البدنیة والفكریة التي تمكنھ من أداء الوظیفة.-                                     

  اسوبیجید استخدام الح -                                     
  

  بطاقة توصیف وظیفة رئیس شعبة المكتبات   
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :        عاماسم الوحدة التنظیمیة-
  رئیس شعبة     اسم الوظیـــــــــــفة:     -
  :   رئیس الدائرة المختص.اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  من یكلفھ المدیر المختص.ظیفة: اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الو-
  .: الشعبة والمكاتب المرتبطة بھاالمراكز الوظیفیة التي تشرف علیھا الوظیفة-
  :   من وظائف اإلدارة الوسطى والقاعدیة.موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
ة ودور ال  :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة- ات المراكز الثقافی ة من تشرف على شؤون مكتب كتب الوطنی

ات شراء الكتب  ات بموافق د المكتب ة وتزوی حیث الجرد السنوي وإجراء المطابق
   وتزویدھا من خالل المراكز بنسخ عن مطبوعات الوزارة و الكتب التشجیعیة



ة- ات ومسؤولیات الوظیف إدارة شعبتھ :واجب وم ب وانین  یق ھ بموجب الق ارس الصالحیات الممنوحة ل ویم
یتابع حركة نشر المطبوعات في القطر وخارجھ من   - ة، السیما:واألنظمة النافذ

د من كتب  د والجدی رح شراء الجی ا ویقت خالل نشرات التعریف بالكتب وغیرھ
  ودوریات، بما ینسجم مع أھداف وتوجیھات القیادة في الوزارة.

ّرف -                                          رطة  یع دوریات واألش ب وال دیو بالكت رطة الفی ینمائیة وأش الس
ا  دیثاً ویكتب موجزاً عنھ واردة ح ة، وال واألشرطة الصوتیة الموجودة في المكتب

  ویضعھا في مكان بارز أو في أیة وسیلة إیصال أخرى.
تفادة  -                                         بل االس ى صیانتھا وییسر س ل عل ة ویعم ات المكتب ظ مقتنی یحف

  منھا.
لة  -                                         ة المرس ن الجھ ة م رطة المختلف دوریات واألش ب وال تلم الكت یس

  ویسجھا في السجل العام أصوالً 
ذي یحدد  -                                         رقم الخاص ال ام وال رقم الع ا ال دون علیھ یصنف الكتب وی

  على وضع الكتب في أماكنھا المعینة.  موضوع كل منھا واسم مؤلفھ، ویشرف
ات خاصة  -                                         د بطاق ي سجل خاص ویع دوریات ف یسجل المجالت وال

  بھا أصوالً. 
ة  -                                         جالت خاص ي س وفرة ف ة المت وتیة والمرئی رطة الص جل األش یس

  ت إعارتھا أصوالً. بفھرسھا وینظم عملیا
  ینظم أعمال اإلعارة وفق األصول المحددة في نظام المكتبات.  -                                        
ارة  -                                         راء اإلع ارس وإج تعمال الفھ ة اس ى كیفی ة إل د رواد المكتب یرش
  وتیسیرھا.

اً وحسب مقتضیات  -                                         ررة قانون د المق ي المواعی إجراء الجرد ف وم ب یق
  المصلحة العامة.

  یعمل على تطویر أسالیب العمل وصوالً إلى التقنیة المطلوبة.  -                                        
ولى  یدقق قوائم الكتب المقترح -                                         ة، ویت شراؤھا من قبل المراكز الثقافی

داة  توزیع الكتب المشتراة من قبل الوزارة على سبیل التشجیع، وكذلك الكتب المھ
  إلى المراكز الثقافیة.

  یقوم بكل ما یكلف بھ من أعمال أخرى.  -                                        
، حسب األصولشعبة إلجراءات الكفیلة بتسییر العمل في الااتخاذ : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-

املین ع العمل على یوزتو ھ والمستودع والع ة ل بشكل یضمن سیر المكاتب التابع
ك ، ویكون مسؤوالً العمل بحسب األنظمة النافذة ، ویؤشر عن أي تقصیر في ذل

ة ضمن اختصاص امالت الداخل ع المع ى جمی عبتھ عل ھ ، ش رأي ول داء ال ق إب ح
  . التعدیل بشأن المقترحات المقدمة من قبل مرؤوسیھو

ة- املین الممنوحة لشاغل الوظیف ة بشؤون الع ة المتعلق ى :الصالحیات والتفویضات التنظیمی یشرف عل
عبتھ ي ش املین ف داخليیم و ،الع ام ال ام النظ ق أحك ة الصالحیات وف  ،ارس كاف

رو ى ال یھ إل ات مرؤوس ئیس المباشر مسؤول عن إیصال آراء ومقترحات وطلب
ھ ا رأی ھ مبیناً فیھ ة ، ول ال وإنجاز اإلجراءات الالزم راح التكلیف باألعم حق اقت

ذلك ة ل ھ، لضمان سیر العمل في ضوء أوامر العمل والتعلیمات الناظم  في دائرت
  شعبة.اقتراح المكافآت والعقوبات للعاملین في ال ولھ

ى الوظائف ذات : تؤثر على  تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى- وظائف العاملین في شعبتھ، وعل
   الصلة في المدیریة.



ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف
  مدیریتھ بھدف إنجاز مھام المدیریة، وھي متوسطة األھمیة.

واد المستخدمة- داخلي و تحدد :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین ووفق النظام ال ة الق األنظم
  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.

ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك زاً : الجھ ا متمی داً فكری ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم یتطل
  .الوزارةومتابعة یومیة للعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون 

ةظروف وبیئة ومخا- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : طر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف
  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 

  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

ة- ناد الوظیف ین وإس روط التعی ق م -:ش یة تتواف ة اختصاص ھادة جامعی ا ش رف علیھ ي یش عبة الت ع الش

  (مكتبات).

  ) سنوات في مجال العمل.4خبرة ال تقل عن ( -                                     

  . یجید استخدام الحاسوب -                                     

  
  بطاقة توصیف وظیفة مدیر ثقافة في المحافظات

  الثقافة  :        وزارةاسم الجھة العامــــــة-
  :        عاماسم الوحدة التنظیمیة-
  مدیر ثقافة في المحافظات         اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :    المحافظ .اسم وظیفة الرئیس المباشر-
ة: - ـاغل الوظیف ن شــــ وب ع ن ین ة م م وظیف ام اس دیر بمھ اون الم وم مع دیر یق اب الم ال غی ي ح ف

ود  ال وج ي ح دیر، وف ي وصالحیات الم دیر ف اون م ن مع ر م أكث
راح  ى اقت اء عل وزیر بن ن ال رار م ذلك بق دھم ب ف أح ة یكل المدیری

    0معاون الوزیر المختص
ة- ا الوظیف ي تشرف علیھ دوائر والشعب والمكاتب المرتبطة المراكز الوظیفیة الت ام وال روع واألقس : الف

  بھا، والمراكز الثقافیة في المحافظة
  .:   من وظائف اإلدارة العلیاداريموقع الوظیفة في الھیكل اإل-
تمثیل الوزارة في المحافظة، واإلشراف على المراكز الثقافیة فیھا،  :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة-

  وتقدیم المقترحات الالزمة لتطویر العمل في مدیریتھ. 
ة لھ بموجب القوانین ویمارس الصالحیات الممنوح یقوم بإدارة مدیریتھ :واجبات ومسؤولیات الوظیفة-

واألنظمة النافذة، كما یمارس الصالحیات التي یفوضھ بھا الوزیر بقرار منھ، ویتولى على وجھ 
  المساھمة في:الخصوص 

 رسم السیاسات ووضع مشاریع الخطط للوزارة.  -           
 إصدار القرارات التنفیذیة . -
 وضع برامج العمل التنفیذیة .  -
 یق فیما بین ھذه األنشطة .تنظیم األنشطة والتنس -
 قیادة وتوجیھ األفراد . -
 متابعة تنفیذ األعمال والخطط والبرامج والتعلیمات والتوجیھات . -
  تحقیق األداء وتطویر المھارات والقدرات وأسالیب العمل . -            



ة- وظیفي اإلداری ز ال ھ، و: مسؤولیات المرك ى یكون مسؤوالً عن حسن سیر العمل في مدیریت یؤشر عل
ولى  ة ضمن اختصاصھا، ویت امالت الداخل إعداد الكتب والمراسالت جمیع المع

ھ، ة بمدیریت ب و المتعلق دقیق الكت ھ، وت ھ ومعالجت د مدیریت ى بری الع عل االط
ا واردة فیھ د من المعلومات ال ا والتأك ى الصادرة عنھ ة عل ع بصورة نھائی ، ویوق
وزیر ب رار من ال ا بق امالت التي یفوض بھ وزیر المع اون ال راح مع ى اقت اء عل ن

   0المختص 
ة- املین الممنوحة لشاغل الوظیف ة بشؤون الع ى : الصالحیات والتفویضات التنظیمیة المتعلق یشرف عل

ھ،  ي مدیریت املین ف رح الع ازات، و یقت نحھم اإلج یھ، ویم ابع دوام مرؤوس ویت
  منحھم المكافآت والعقوبات، 

ع الشؤوكما ویقترح تكلیفھم بالعمل اإلضافي،                                    ھ جمی  نتنفذ بإشرافھ ومراقبت
  . ارس كافة الصالحیات وفق أحكام النظام الداخليیم و ،الخاصة بمدیریتھ

ى أداء الوظائف األخرى- ى الوظائف  تأثیر الوظیفة عل ھ، وعل املین في مدیریت ى وظائف الع ؤثر عل : ت
  في الوزارة، وفي المحافظة. ذات الصلة في المدیریات األخرى 

ا- ا وأھمیتھ رض منھ ائف والغ ن الوظ ا م ع غیرھ ة م االت الوظیف ن اتص ر م دد كبی ة تتصل بع : الوظیف
ة  ي بالغ وزارة، وھ داف ال ق أھ دف تحقی ة، بھ وزارة واإلدارة المحلی ائف ال وظ

   0األھمیة
واد المستخدمة- داخلي وتحدد وفق النظام  :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك زاً : الجھ ا متمی داً فكری ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم یتطل

  .الوزارةومتابعة یومیة للعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون 
ل الت- ةظروف وبیئة ومخاطر العم ا شاغل الوظیف اءلة : ي یعرض لھ ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
   توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-
  علیھا. شھادة جامعیة تتوافق مع المدیریة التي یشرف -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  ) سنوات في مجال العمل.10خبرة ال تقل عن ( -                                     

  یتمتع بالقدرات والمھارات البدنیة والفكریة التي تمكنھ من أداء الوظیفة.-                                     

  . على األقل+ یجید استخدام الحاسوبیتقن لغة أجنبیة واحدة -                                     
  
  

  

  

  

  

  

  بطاقة توصیف وظیفة مدیر مركز ثقافي عربي



  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :       مركز ثقافي عربياسم الوحدة التنظیمیة-
  مدیر مركز ثقافي عربي        اسم الوظیـــــــــــفة: -
  مدیر الثقافة في المحافظة:    اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  .  بناء على تكلیف الوزیراسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  : المركز والعاملین فیھ والجھات التابعة لھ .المراكز الوظیفیة التي تشرف علیھا الوظیفة-
  .:   من وظائف اإلدارة العلیاموقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
اإلشراف على نشاطات المراكز الثقافیة والمعاھد الفنیة ودور الكتب  :ـــــــــــــفةالوصف العام للوظیــ-

الوطنیة ومعاھد الثقافة الشعبیة ومقرات مكافحة األمیة والوحدات الثقافیة المتنقلة والمحطات 
  المكتبیة في المحافظة.

منوحة لھ بموجب القوانین ویمارس الصالحیات المیقوم بإدارة مركزه   :واجبات ومسؤولیات الوظیفة-
واألنظمة النافذة، كما یمارس الصالحیات التي یفوضھ بھا الوزیر بقرار منھ، ویتولى على وجھ 

  اآلتي:الخصوص 
زة وبالتشاور مع  -                           یضع مشروع الخطة السنویة للمركز الثقافي وما یتبعھ من أجھ

  األجھزة المرتبطة بھ.
ة  -                             ال الموكل م واألعم ب دوامھ ز ویراق ي المرك یھ ف ى مرؤوس ل عل وزع العم ی

  إلیھم.
د یشرف على نشاطات المراكز الثقافیة   -                       ة ومعاھ ة ودور الكتب الوطنی والمعاھد الفنی

ة وال ة المتنقل ة والوحدات الثقافی ة الثقافة الشعبیة ومقرات مكافحة األمی محطات المكتبی
    في المحافظة، ویعتبر مسؤوالً من الناحیة الفنیة عن سیر العمل فیھا ومتابعتھا.

وزارات  -                      زود ال ا وأوضاعھا وی ى واقعھ رة عل ع مباش ة ویطل ارات الدوری وم بالزی یق
  والجھات المعنیة في اإلدارة المحلیة بصورة دائمة بالتقاریر المفصلة عنھا.

ة ناشطة وتیسیر سبل  -                      ة ثقافی ق حرك أنھا خل یعمل على توفیر المستلزمات التي من ش
اب وفق الخطة  ات الكت اظرات وحلق دوات والمن المطالعة وتقدیم المحاضرات وعقد الن

  المعتمدة.
نواعھا من رسم وتصویر یعمل على تنمیة الذوق الفني ویشجع الفنون على اختالف أ -                     

  ونحت وموسیقى وتمثیل وفنون شعبیة وغیرھا. 
تماع  -                      ات االس د جلس ة ویعق ة المتنوع الت الفنی ارض والحف یم المع ى تنظ رف عل یش

  الموسیقیة وتقدیم الدراسات الفنیة. 
  یرصد الحركة الفكریة والفنیة في نطاق نشاطھ. -                     

اطھا  -                      ابع نش ال ویت وادي األطف ة ون ة والفنی وادي الثقافی ات والن یس الجمعی جع تأس یش
  وفعالیتھا ویساعدھا على القیام بمھامھا. 

  یعمل على تشجیع األفراد الموھوبین من رواد المركز في مختلف أوجھ النشاط.  -                    
ل -                     ینمائیة یعم روض س ن ع ة م ة والفنی ائل العلمی ن الوس تفادة م بل االس یر س ى تیس عل

  وتلفزیونیة وفیدیو ...الخ.
ل  -                     ن داخ یقیین م كیلیین والموس انین التش دبین والفن رین والمنت میة المحاض رح تس یقت

  وخارج القطر بما ینسجم مع خطة المركز السنویة.
  یقترح إقامة أسابیع ثقافیة أو مھرجانات ومعارض مختلفة.  -                    
  وموسیقا/ –فنون شعبیة  -یقترح تشكیل فرق فنیة /دراما -                    

وزارة وسلطات   -                             ى ال ھ إل ررة سنویاً یرفع ذه من الخطة المق م تنفی ا ت تقدیم تقریر  بم
  الستمارات المعتمدة.اإلدارة المحلیة وفق ا



تثماریة بالتنسیق مع المختصین في اإلدارة  -                     ة واالس ة العادی یشارك في وضع الموازن
  المحلیة. 

  یتولى اإلشراف على نظام الرقابة على األشرطة واألفالم في المحافظات. -                    
  ي المركز وعلى األثاث وعلى برید المركز وسجالتھ.یشرف على العاملین ف -                    

یكون مسؤوالً عن حسن سیر العمل في مركزه، ویؤشر على جمیع : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
ة المعامالت الداخلة ضمن اختصاصھا، ویتولى  إعداد الكتب والمراسالت المتعلق

دقیقو بمركزه، ھ، وت زه ومعالجت د مرك ى بری ا  االطالع عل الكتب الصادرة عنھ
ا امالت التي والتأكد من المعلومات الواردة فیھ ى المع ة عل ع بصورة نھائی ، ویوق

   0یفوض بھا بقرار من الوزیر بناء على اقتراح معاون الوزیر المختص 
ة- املین الممنوحة لشاغل الوظیف ة بشؤون الع ى : الصالحیات والتفویضات التنظیمیة المتعلق یشرف عل

نحھم ي مركزه، العاملین ف رح م ویتابع دوام مرؤوسیھ، ویمنحھم اإلجازات، و یقت
افي،  ل اإلض یفھم بالعم رح تكل ات، ویقت آت والعقوب ا المكاف رافھ كم ذ بإش تنف

ارس كافة الصالحیات وفق أحكام یم و ،الخاصة بمركزه نومراقبتھ جمیع الشؤو
  . النظام الداخلي

تؤثر على وظائف العاملین في مركزه، وعلى الوظائف ذات  : تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى-
  الصلة في المدیریات األخرى في الوزارة، وفي المحافظة. 

ا- ا وأھمیتھ رض منھ ائف والغ ن الوظ ا م ع غیرھ ة م االت الوظیف ن اتص ر م دد كبی ة تتصل بع : الوظیف
ي بالغ وزارة، وھ داف ال ق أھ دف تحقی ة، بھ وزارة واإلدارة المحلی ائف ال ة وظ

   0األھمیة
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك زاً : الجھ ا متمی داً فكری ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم یتطل

  .الوزارةللعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون ومتابعة یومیة 
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
   عمل.توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة ال:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-
  إجازة جامعیة حسب مالك الوزارة. -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  ) سنوات في مجال العمل.6خبرة ال تقل عن ( -                                     

  یتمتع بالقدرات والمھارات البدنیة والفكریة التي تمكنھ من أداء الوظیفة.-                                     

  . یجید استخدام الحاسوب -                                     
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  بطاقة توصیف وظیفة رئیس معھد الثقافة الشعبیة
  
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :        معھد الثقافة الشعبیةاسم الوحدة التنظیمیة-
  معھد الثقافة الشعبیةرئیس         اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :    مدیر المركز الثقافي العربياسم وظیفة الرئیس المباشر-
  .  بناء على تكلیف الوزیراسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  : المعھد والعاملین فیھ .المراكز الوظیفیة التي تشرف علیھا الوظیفة-
  دارة الوسطى والقاعدیة:   من وظائف اإلموقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
  اإلشراف على نشاطات معھد الثقافة الشعبیة . :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة-
ویمارس الصالحیات الممنوحة لھ بموجب القوانین یقوم بإدارة معھده   :واجبات ومسؤولیات الوظیفة-

ر منھ، ویتولى على وجھ واألنظمة النافذة، كما یمارس الصالحیات التي یفوضھ بھا الوزیر بقرا
  اآلتي:الخصوص 

ة المدرسین  یعتبر مسؤوالً عن إدارة المعھد  -                           وعن حسن سیر الدراسة فیھ ومراقب
دروس  اھج ال ذ من د بتنفی ا یتقی ده، كم والطلبة وتحقیق أغراض الثقافة الشعبیة في معھ

  ة ومن اإلدارة المحلیة. والقرارات والتعلیمات المبلغة إلیھ من الوزار
ور،  -                               جالت الحض ى س وقیعھم عل ة ت ین ومراقب ى دوام المدرس رف عل یش

  وإثباتھم خالصة الدروس الملقاة في سجل خاص.
  اناتیزود الوزارة (مدیریة المراكز الثقافیة العربیة) بالنتائج النھائیة لالمتح-                             
وزارة الستكمال  -                              ى ال یشرف على تنظیم ومنح المصدقات للدارسین ویرفعھا إل

  أسباب صدورھا
ھ  -                              د من سالمة العمل فی اوني ویتأك ة التع ابات صندوق الطلب ى حس یشرف عل

  وفق األصول. 
  یشرف على األمور المالیة والمحاسبیة وفق القوانین واألنظمة النافذة.   -                             
ھ  -                             حاً فی اط موض یر النش ول س نوي ح ر الس ام التقری ل ع ة ك ي نھای ع ف یض

ا  ة بھ ة المتعلق ل اإلحصائي والخطوط البیانی ة مع التحلی اإلحصائیات المقارنة الالزم
  والمقترحات حولھا. 



ة كل دورة، -                             یشرف على تنظیم المعارض التي یقدمھا الطلبة الدارسون في نھای
  ویقترح اقتناء األعمال المتمیزة منھا. 

  یقترح إحداث شعب جدیدة تتناسب مع حاجات البیئة المتجددة.  -                           
  كلیف المدرسین من أصحاب الخبرات المطلوبة في ھذا المجال أصوالً. یقترح ت -                           
  یقوم بكل ما یكلف بھ من أعمال مماثلة. -                          

ع : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة- ى جمی یكون مسؤوالً عن حسن سیر العمل في معھده، ویؤشر عل
ة المعامالت الداخلة ضمن اختصاصھ، ویتولى  إعداد الكتب والمراسالت المتعلق

ا و بمركزه، دقیق الكتب الصادرة عنھ ھ، وت زه ومعالجت د مرك ى بری االطالع عل
ا امالت التي والتأكد من المعلومات الواردة فیھ ى المع ة عل ع بصورة نھائی ، ویوق

   0یفوض بھا بقرار من الوزیر بناء على اقتراح معاون الوزیر المختص 
ةالصالحیات والتفویض- املین الممنوحة لشاغل الوظیف ة بشؤون الع ى : ات التنظیمیة المتعلق یشرف عل

نحھم العاملین في معھده،  رح م نحھم اإلجازات، و یقت ویتابع دوام مرؤوسیھ، ویم
افي،  ل اإلض یفھم بالعم رح تكل ات، ویقت آت والعقوب ا المكاف رافھ كم ذ بإش تنف

ام ارس كایم و ،الخاصة بمعھده نومراقبتھ جمیع الشؤو فة الصالحیات وفق أحك
  . النظام الداخلي

ى الوظائف ذات  تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى- ده، وعل : تؤثر على وظائف العاملین في معھ
  الصلة في المدیریات األخرى في الوزارة، وفي المحافظة. 

ا- ا وأھمیتھ رض منھ ائف والغ ن الوظ ا م ع غیرھ ة م االت الوظیف ة تتصلاتص ن  : الوظیف ر م دد كبی بع
ة  ي بالغ وزارة، وھ داف ال ق أھ دف تحقی ة، بھ وزارة واإلدارة المحلی ائف ال وظ

   0األھمیة
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
لي  - ري والعض د الفك ةالجھ وب ألداء الوظیف زاً : المطل ا متمی داً فكری ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم یتطل

  .الوزارةومتابعة یومیة للعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون 
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
   توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-
  إجازة جامعیة حسب مالك الوزارة. -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  ) سنوات في مجال العمل.4خبرة ال تقل عن ( -                                     

  یتمتع بالقدرات والمھارات البدنیة والفكریة التي تمكنھ من أداء الوظیفة.-                                     

  . یجید استخدام الحاسوب -                                     
  

  

  بطاقة توصیف وظیفة رئیس مركز الفنون التشكیلیة والتطبیقیة
  

  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
    مركز الفنون التشكیلیة والتطبیقیة:       دة التنظیمیةاسم الوح-



  رئیس مركز الفنون التشكیلیة والتطبیقیة        اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :    مدیر المركز الثقافي العربياسم وظیفة الرئیس المباشر-
  .  بناء على تكلیف الوزیراسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  : المركز والعاملین فیھ .ز الوظیفیة التي تشرف علیھا الوظیفةالمراك-
  :   من وظائف اإلدارة الوسطى والقاعدیةموقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
  اإلشراف على نشاطات  مركز الفنون التشكیلیة والتطبیقیة :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة-
ویمارس الصالحیات الممنوحة لھ بموجب القوانین مركزه   یقوم بإدارة :واجبات ومسؤولیات الوظیفة-

واألنظمة النافذة، كما یمارس الصالحیات التي یفوضھ بھا الوزیر بقرار منھ، ویتولى على وجھ 
  اآلتي:الخصوص 

  یعمل على تنمیة مواھب الھواة من الدارسین وتأھیلھم لالنتاج الفني.-                                    
یعمل على رفع مستوى التذوق الفني والتعریف بمجاالت الفن التطبیقي -                                      

  أو الفنون التشكیلیة عن طریق المحاضرات والمعارض والكتب والمجالت.
ا یع -                                       اج الفني كم ى حفظ یفسح المجال أمام الفنانین للعمل واإلنت مل عل

  تراث الفنانین الراحلین والتعریف بأعمالھم.
ة في المركز ویصدر  -                                      ة والفنی یعتبر مسؤوالً عن جمیع الشؤون اإلداری

  التعلیمات التي تكفل حسن سیر العمل فیھ.
ؤون التدر -                                    ع الش ى جمی رف عل ي تصدرھا یش ات الت ذ التعلیم یة وتنفی یس

  الوزارة ویقدم التقاریر الالزمة عن حسن سیر المركز ونشاطھ.
ون  -                                    ز الفن ي مرك دریس ف یین للت ین واالختصاص ف المدرس رح تكلی یقت

  التطبیقیة/التشكیلیة.
عب جدیدة أو تعدیل أو إلغاء بعض الشعب القائمة بما یكفل یقترح افتتاح ش -                                  

ـ الصدف  دثار(التطعیم ب ا لالن ة منھ ة اآلیل ة وخاص ناعات التقلیدی ى الص اظ عل الحف
السیوف التي اشتھرت  -القیشاني -الصیاغة -صناعة البناء -الزجاج المعشق -والعظم

  بھا بالدنا)
ام وبالتنسیق مع رئیسھ یعد مشر -                                 ة كل ع وع خطة المركز السنویة في بدای

  المباشر كما ویعد البرنامج التنفیذي للخطة المعتمدة ویتابعھا.
اط واإلحصائیات  -                                یر النش نوي حول س ر الس ام التقری ل ع ة ك ي نھای یضع ف

ل اإلحصائي والخطوط البیانی ة المقارنة مع التحلی ا والمقترحات الالزم ة بھ ة المتعلق
  حولھا.
ى رئیسھ  -                              ة إل ات المصروفة من الموازن ة النفق یرفع التقریر السنوي حول كاف

  المباشر لتسدید أرقام الموازنة المعتمدة.
ة كل -                              ى  یشرف على تنظیم االمتحانات الجاریة في نھای ا إل ع نتائجھ دورة ویرف

  رئیسھ المباشر الستكمال أسباب اعتمادھا. 
ى  -                             یشرف على تنظیم ومنح المصدقات للناجحین في الدورات أصوالً ویرفعھا إل

  رئیسھ المباشر العتمادھا.
ا الطل -                             ة كل دورة یشرف على تنظیم المعارض التي یقیمھ ة الدارسون في نھای ب

دائم لمنتجات طالب مركز  اء المعرض ال ا إلغن زة منھ ال الممی اء األعم ویقترح اقتن
  التشكیلیة. -الفنون التطبیقیة

ة  -                             دوریات المتخصص ع وال ب والمراج ز بالكت ة المرك اء مكتب ى إغن ل عل یعم
  باالقتناء والمشاركات.



اد  -                             ول الطالب الجدد في المركز واعتم یشرف على تنظیم سبر المعلومات لقب
  نتائج القبول وفق إمكانات المركز. 

یكون مسؤوالً عن حسن سیر العمل في مركزه، ویؤشر على جمیع : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
ة إعداد االمعامالت الداخلة ضمن اختصاصھ، ویتولى  لكتب والمراسالت المتعلق

ا و بمركزه، دقیق الكتب الصادرة عنھ ھ، وت زه ومعالجت د مرك ى بری االطالع عل
ا امالت التي والتأكد من المعلومات الواردة فیھ ى المع ة عل ع بصورة نھائی ، ویوق

   0یفوض بھا بقرار من الوزیر بناء على اقتراح معاون الوزیر المختص 
ةالصالحیات والتفویضات التن- املین الممنوحة لشاغل الوظیف ة بشؤون الع ى : ظیمیة المتعلق یشرف عل

نحھم العاملین في مركزه،  رح م ویتابع دوام مرؤوسیھ، ویمنحھم اإلجازات، و یقت
افي،  ل اإلض یفھم بالعم رح تكل ات، ویقت آت والعقوب ا المكاف رافھ كم ذ بإش تنف

ام ارس كافة الصالیم و ،الخاصة بمعھده نومراقبتھ جمیع الشؤو حیات وفق أحك
  . النظام الداخلي

: تؤثر على وظائف العاملین في مركزه، وعلى الوظائف ذات  تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى-
  الصلة في المدیریات األخرى في الوزارة، وفي المحافظة. 

ا- ا وأھمیتھ رض منھ ائف والغ ن الوظ ا م ع غیرھ ة م االت الوظیف دد كاتص ة تتصل بع ن : الوظیف ر م بی
ة  ي بالغ وزارة، وھ داف ال ق أھ دف تحقی ة، بھ وزارة واإلدارة المحلی ائف ال وظ

   0األھمیة
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
وب - لي المطل ري والعض د الفك ة الجھ زاً : ألداء الوظیف ا متمی داً فكری ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم یتطل

  .الوزارةومتابعة یومیة للعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون 
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
   توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  والمستلزمات الوقائیة الشروط-
  إجازة جامعیة حسب مالك الوزارة. -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  ) سنوات في مجال العمل.4خبرة ال تقل عن ( -                                     

  یتمتع بالقدرات والمھارات البدنیة والفكریة التي تمكنھ من أداء الوظیفة.-                                     

  . یجید استخدام الحاسوب -                                     
  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

                       المعارض والمقتنیات بطاقة توصیف وظیفة رئیس دائرة
  الثقافة :        وزارة اسم الجھة العامــــــة-
  :         دائرة المعارض والمقتنیاتاسم الوحدة التنظیمیة-
  رئیس دائرة المعارض والمقتنیات         اسم الوظیـــــــــــفة: -
  :    مدیر الفنون الجمیلةاسم وظیفة الرئیس المباشر-
  من یكلفھ المدیر المختص.اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  : الدائرة والعاملین فیھاظیفیة التي تشرف علیھا الوظیفةالمراكز الو-
  :   من وظائف اإلدارة الوسطى والقاعدیة.موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
ـفة- ام للوظیــــــــــــــ ف الع ة ا :الوص ام الوظیف ام بمھ ارض لقی ال المع ي مج ررة ف ذ الخطط المق ي تنفی ف

   الجمیلة وتقرھا الوزارة. والمقتنیات التي یقترحھا مدیر الفنون
ة- ھ :واجبات ومسؤولیات الوظیف إدارة دائرت وم ب وانین  یق ھ بموجب الق ویمارس الصالحیات الممنوحة ل

یما: ذة، الس ة الناف م   - واألنظم ن أدائھ ابع حس یھ ویت ى مرؤوس ل عل وزع العم ی
  ویراقب أعمالھم ویضع الحلول لتفادي الصعوبات التي تعترض التنفیذ. 

ار  -                                          رض، ویضع اإلط ة مع دى إقام ة ل ال الفنی ب األعم ي ویرت ینتق
  المالئم للوحات.

ا  -                                           ات التي یقترحھ ینفذ الخطط المقررة في مجال المعارض والمقتنی
  مدیر الفنون الجمیلة وتقرھا الوزارة. 

ة -                                         ات ثقافی ارج بموجب اتفاقی ن الخ واردة م ة ال ال الفنی تقبل األعم یس
   ویعمل على العنایة بھا، ومن ثم إعادتھا.

ة  -                                        ة األجنبی ام في المراكز الثقافی ة التي تق ى المعرض الفنی یشرف عل
  راً بذلك یودعھ لدى الجھات المختصةفي القطر وینظم محض

  یشرف على إعداد وطباعة األدلة التابعة للمعارض. -                                      
  یشرف على حفظ المقتنیات عن طریق المسؤول عن المستودع. -                                     
  عمال الفنیة التي تحتاج إلى ترمیم.یرمم األ-                                     
دم  -                                      ر، ویق ي القط ذ ف ي تنف ارض الت ل المع جالت لك ابیر وس ظ أض یحف

  إحصائیات عنھا عند الطلب.
ا -                                       یحفظ إضبارة خاصة بالمقتنیات الفنیة التي تقتنى وسجالت خاصة بم

  ذھب منھا إلى المعارض الخارجیة وداخل القطر في المحافظات.
  یشرف على إعداد بطاقة خاصة لكل لوحة مع صور لھا . -                                    



ؤمن  -                                     ة صاالت العرض وی انین في كاف یشرف میدانیاً على معارض الفن
  اءة ومن مواد تعلیق وحوامل وخالفھا. مستلزماتھا من إض

دائرة حسب األصولاتخاذ : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة- ، اإلجراءات الكفیلة بتسییر العمل في ال
بشكل یضمن سیر العمل بحسب والمكاتب التابعة لھ ع العمل على الشعب یوزتو

ذة ة الناف ون مسؤوالً األنظم ك ، ویك ي ذل ع  ، ویؤشرعن أي تقصیر ف ى جمی عل
ة ضمن اختصاص    امالت الداخل ھ، المع ھ دائرت دیل ول رأي والتع داء ال ق إب ح

  . بشأن المقترحات المقدمة من قبل رؤساء الشعب أو مرؤوسیھ
ة- املین الممنوحة لشاغل الوظیف ة بشؤون الع ة المتعلق ى :الصالحیات والتفویضات التنظیمی یشرف عل

ھ ي دائرت املین ف ة الصیم و ،الع داخليارس كاف ام ال ام النظ ق أحك  ،الحیات وف
رئیس المباشر و ى ال یھ إل ات مرؤوس مسؤول عن إیصال آراء ومقترحات وطلب

ھ ا رأی ھ مبیناً فیھ ة ، ول ال وإنجاز اإلجراءات الالزم راح التكلیف باألعم حق اقت
ذلك ة ل ھ، لضمان سیر العمل في ضوء أوامر العمل والتعلیمات الناظم  في دائرت

  .افآت والعقوبات للعاملین في الدائرةاقتراح المك ولھ
ى الوظائف ذات  تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى- : تؤثر على وظائف العاملین في دائرتھ، وعل

   الصلة في المدیریة.
ا- ا وأھمیتھ رض منھ ائف والغ ن الوظ ا م ع غیرھ ة م االت الوظیف ن اتص ر م دد كبی ة تتصل بع : الوظیف

  از مھام المدیریة، وھي متوسطة األھمیة.وظائف مدیریتھ بھدف إنج
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك داً فك: الجھ ة جھ اغل الوظیف ل ش ب عم زاً یتطل ا متمی ری

  .الوزارةومتابعة یومیة للعمل واإلطالع المستمر والمتجدد على شؤون 
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  غل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.توفیر مستلزمات وقایة شا:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

  شھادة جامعیة في الفنون  . -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  ) سنوات في مجال العمل.6خبرة ال تقل عن ( -                                     

  یجید استخدام الحاسوب -                                     
  

  بطاقة توصیف وظیفة مشرف فني
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :      مدیریة الفنون الجمیلة  اسم الوحدة التنظیمیة-
  مشرف فنياسم الوظیـــــــــــفة:        -
  :   رئیس دائرة المعارض والمقتنیات.اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  .دائرة المختص من یكلفھ رئیس الاسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  :   من وظائف خدمات اإلدارة.موقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
ـفة- ام للوظیــــــــــــــ ف الع االت  :الوص كیلیین، وص انین التش ابیر الفن ات وأض یم بطاق ى بتنظ یعن

  العرض، والمعارض النوعیة والفردیة والجماعیة.



ة- ؤولیات الوظیف ات ومس ا - :واجب ل بموجب تعلیم ات یعم اً لألصول والتعلیم فویة وطبق ة أو ش ت كتابی
   النافذة وتحت إشراف رئیسھ المباشر.

ان -                                              ات عن كل فن ات وأضابیر تتضمن معلوم ى بتنظیم بطاق یعن
االت والدراسات  ارض، ویحفظ المق ھ من مع تشكیلي ویتابع نشاطھ وما أقام

  ما حققھ من جوائز.التي كتبت عنھ و
ات وأضابیر عن صاالت العرض والمعارض التي  -                                      یعنى بتنظیم بطاق

  تقام بھا. 
ارض  -                                      ة المع ة وإقام داعاتھا المختلف ة وإب ة الفنی یط الحرك ى بتنش یعن

  النوعیة والفردیة والجماعیة. 
ق الشراء المباشر أو  -                                     ى سواء عن طری ي تقتن ة الت ال الفنی رح األعم یقت

  اإلھداء.
  یعد المقاالت والدراسات النقدیة عن المعارض التي تقام داخل القطر.  -                                    
  ا یكلف بھ من أعمال أخرى.یقوم بكل م                                    

  تنفیذ واجباتھ.   تقصیر في مخالفة أو عن أيیكون مسؤوالً : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
   : تؤثر على تنفیذ اإلدارة لمھامھا في الوقت المحدد. تأثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرى-
ا وأ- ن الوظائف والغرض منھ ا م ااتصاالت الوظیفة مع غیرھ دد من وظائف ھمیتھ ة تتصل بع : الوظیف

  مدیریتھ ومدیریات الوزارة األخرى، وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمة- داخلي و :المسؤولیة عن الوسائل واألدوات والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
لي المط - ري والعض د الفك ةالجھ وب ألداء الوظیف ة : ل اغل الوظیف ل ش ب عم داً یتطل اً وجھ زاً ذھنی تركی

 ً   . عضلیا
ة- ا شاغل الوظیف ي یعرض لھ ل الت اءلة : ظروف وبیئة ومخاطر العم ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.توفیر مستلزمات وقایة شاغل :  الشروط والمستلزمات الوقائیة-

  إجازة جامعیة. -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  خبرة ال تقل عن ست سنوات في مجال العمل.   -                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بطاقة توصیف وظیفة مرمم فني
  :        وزارة الثقافة اسم الجھة العامــــــة-
  :      مدیریة الفنون الجمیلة  التنظیمیةاسم الوحدة -
  مشرف فنياسم الوظیـــــــــــفة:        -
  :   رئیس دائرة المعارض والمقتنیات.اسم وظیفة الرئیس المباشر-
  .من یكلفھ رئیس الدائرة المختص اسم وظیفة من ینوب عن شـــــاغل الوظیفة: -
  خدمات اإلدارة. :   من وظائفموقع الوظیفة في الھیكل اإلداري-
  یعنى بمراقبة اللوحاة المقتناة ومراقبتھا ومعالجتھا فنیاً.  :الوصف العام للوظیـــــــــــــــفة-
ة- ؤولیات الوظیف ات ومس ات  - :واجب اً لألصول والتعلیم فویة وطبق ة أو ش ات كتابی ل بموجب تعلیم یعم

   النافذة وتحت إشراف رئیسھ المباشر.
ا  -                                              ولى معالجتھ ى، ویت یشرف على مراقبة كل اللوحات التي تقتن

  عن طریق مخبر فني مجھز باألدوات المناسبة. 
  یقوم بفحص اللوحات بشكل مستمر وإعداد التقاریر عنھا.  -                                     
م بتصویر اللوحات ووضعھا في إضبارة لتسھل معالجة اللوحات یقو -                                     

  والعودة إلى اإلضبارة في كل فترة. 
  یقوم بكل ما یكلف بھ من أعمال أخرى. -                                     

  تنفیذ واجباتھ.   تقصیر في مخالفة أو عن أيیكون مسؤوالً : مسؤولیات المركز الوظیفي اإلداریة-
   : تؤثر على تنفیذ اإلدارة لمھامھا في الوقت المحدد. ثیر الوظیفة على أداء الوظائف األخرىتأ-
ا- ا وأھمیتھ ا من الوظائف والغرض منھ دد من وظائف اتصاالت الوظیفة مع غیرھ ة تتصل بع : الوظیف

  مدیریتھ ومدیریات الوزارة األخرى، وھي متوسطة األھمیة.
واد المستخدمة المسؤولیة عن الوسائل واألدوات- داخلي و :والم وانین وتحدد وفق النظام ال ة الق األنظم

  األخرى المعمول بھا الخاصة بممارسة مھام الوظیفة.
ة - وب ألداء الوظیف لي المطل ري والعض د الفك ة : الجھ اغل الوظیف ل ش ب عم داً یتطل اً وجھ زاً ذھنی تركی

 ً   . عضلیا
ا شاغل ا- ي یعرض لھ ل الت ةظروف وبیئة ومخاطر العم اءلة : لوظیف ى المس ة إل یتعرض شاغل الوظیف

  الجھات الوصائیة .القضاء وأمام والمقاضاة 
  توفیر مستلزمات وقایة شاغل الوظیفة وفقاً لطبیعة العمل.:  الشروط والمستلزمات الوقائیة-



  إجازة جامعیة. -:شروط التعیین وإسناد الوظیفة-

  تقل عن ست سنوات في مجال العمل.  خبرة ال -                                    
 

 
 

 


