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 ) املادة الثانية (

 املاد٠ عًٞ ايٓرٛ ايتايٞ :ٖرٙ تهٕٛ اختصاصات ايٛذدات ايتٓظ١ُٝٝ ألجٗص٠ ايٛشاز٠ املػاز إيٝٗا يف 

 مركزية استشارية: تإدارا 

 : أوال : اإلدارة املركسية لشئوٌ مكتب الوزير 

ايتٛاصٌ ٚايتٓطٝل َع  فًعظ   ، ٚ دزاض١ املٛضٛعات احملاي١ إيٝٗا َباغس٠ َٔ ايٛشٜس بٚؽتص 

إعداد ٚصعٝاة١ َػعسٚعات ايكعٛاْ     ، ٚايٓٛاب يف مجٝ  املٛضٛعات اييت تدخٌ يف اختصاص ايٛشاز٠ 

تًكعٞ غعهاٟٚ   ، ٚ إعداد خط١ َٚػعسٚعات ايعٛشاز٠   ، ٚٚايًٛا٥ح ٚايكسازات املتعًك١ بايعٌُ ٚايعُاٍ 

إعداد تكازٜس يًعسض ع٢ً ايٛشٜس بعايسى٣  ٚ،  املٛاطٓ  ٚعثٗا بايتٓطٝل َ  اؾٗات ٚاإلدازات املع١ٝٓ 

ايتٛاصٌ ٚايتٓطٝل َ  ٚضا٥ٌ اإلعالّ املدتًف١ ، ، ٚ  ايطٝاض١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ املتعًك١ بايػإٔ ايعُايٞ

َباغعس٠  ، ٚٚإعداد املاد٠ اإلعال١َٝ اييت تٛضح جٗعٛد ٚإلعاشات ايعٛشاز٠ ، ٚإَعداد ٚضعا٥ٌ إلععالّ بٗعا        

ٚاألفعساد ٚاملعًَٛعات ،    يٛشاز٠ ، ٚمحا١ٜ املسافل، ٚاملٓػآت ايداخ١ًٝ اإلجسا٤ات اييت تهفٌ تأَ  َب٢ٓ ا

 ويتبعها:....تٛفري ايبٝاْات املعا١ْٚ يًٛشٜس يف اؽاذ ايكساز  .، ٚ ضد أعُاٍ ايتدسٜب املادٟ أٚ املعٟٓٛ  

 :  (  اإلدارة العامة للنكتب الفين 1

، ٚتٓطعٝل ايعُعٌ َع  اإلدازات    تص بدزاض١ ٚع  املٛضٛعات ايعيت ٜهًعه بٗعا َعٔ ايعٛشٜس      ؽٚ

املدتًف١ يبر  املٛضٛعات اييت تتطًب اغرتاى أنثس َٔ إداز٠ يف عثٗعا ، ٚاملػعازن١ يف عطع١ٜٛ    

ايًحإ ٚاالجتُاعات اييت ؽتص ببر  املٛضٛعات ايف١ٝٓ املتعًك١ بٓػاط ايٛشاز٠ ٚاييت ٜهًه بٗعا  

 كنا تقوو باألعنال اآلتية :  ...َٔ ايٛشٜس  ، ٚاإلغساف عًٞ أعُاٍ ايطهستاز١ٜ اـاص١ .

  ٚنعريو    إجسا٤ ايدزاضات بػإٔ ايطٝاضات ايالش١َ يتطٜٛس ْػاط ايٛشاز٠ يف فاالت ايعٌُ املدتًف١

املٛضععٛعات ايفٓٝعع١ احملايعع١ إيٝٗععا َععٔ ايععٛشٜس بايتٓطععٝل َعع  اإلدازات املعٓٝعع١  ، ٚعععسض املكرتذععات    

 ٚايتٛصٝات بػأْٗا ع٢ً ايٛشٜس . 

   ، ٌٚايدزاضعات يف فعاالت عُعٌ ايعٛشاز٠ يًُػعازن١ بٗعا يف املعالسات ٚايٓعدٚات         إعداد أٚزام عُع

 ايع١ًُٝ ايداخ١ًٝ ٚايدٚي١ٝ اييت ٜػازى فٝٗا ايٛشٜس ، ٚذيو بايتٓطٝل َ  اإلدازات املدتص١ .

    دزاض١ خطاب تهًٝه ز٥ٝظ اؾُٗٛز١ٜ يًره١َٛ ، ٚاؽاذ َا ًٜصّ بػأْٗا بايتٓطعٝل َع  اإلدازات

 املع١ٝٓ .

  ٚاؽاذ َا ًٜصّ بػإٔ َا ٚزد ب٘ فُٝا ٜتعًل بٓػاط ايعٛشاز٠  ، دزاض١ ايبٝإ ايطٟٓٛ يس٥ٝظ اؿه١َٛ

 . بايتٓطٝل َ  اإلدازات املع١ٝٓ 

    أٚ ايعيت ٜعسأع فًعظ     ، ايتابعع١ يًعٛشاز٠   اؾٗعات تًكٞ ٚدزاض١ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات اـاصع١ بٓػعاط

ٚاإلدازات املدتصع١ بتٛجٝٗعات ايعٛشٜس     اؾٗعات ٚإبعال   ، أٚ ذات ايص١ً بٓػاط ايعٛشاز٠   ،  إدازتٗا ايٛشٜس

 .َٚتابع١ تٓفٝرٖا  بػأْٗا ٚفًظ ايٛشزا٤ 

     دزاض١ املٛضٛعات ايٛازد٠ يف جدٍٚ أعُاٍ فًظ ايٛشزا٤ ٚؼطري ايبٝاْعات ٚاملٛضعٛعات ذات ايصع١ً

 بٓػاط ايٛشاز٠ ٚاييت ضتعسض ع٢ً ايًحإ ايٛشاز١ٜ املدتًف١ . 

 ٚايًحعإ ايٛشازٜع١ فُٝعا ٜتعًعل بٓػعاط ايعٛشاز٠ إت ٚذعدات        ،فًظ ايعٛشزا٤   إبال  قسازات ٚتٛصٝات

 .  َٚتابع١ تٓفٝرٖا ٚإعداد تكازٜس املتابع١ ٚعسضٗا ع٢ً ايٛشٜس ، ايٛشاز٠ املدتًف١
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  َٚٛافا٠ أَا١ْ املتابع١ جملًظ ايٛشزا٤ ، إعداد ايتكازٜس ايدٚز١ٜ ألِٖ إلاشات ايٛشاز٠ ٚاألجٗص٠ ايتابع١ هلا

 ٗات اـازج١ٝ األخس٣ بٗا .ٚاؾ

 ايعٛشاز٠ داخًٝعا    تٓفعرٖا أٚ تػعازى بٗعا   ػازن١ يف ذطٛز ايٓعدٚات ٚاملعالسات ٚٚزل ايعُعٌ ايعيت     امل

 ّالؽعاذ ايعالش  ٚإخطاز اإلدازات املع١ٝٓ بٗعا  ايصادز٠ عٓٗا ، إعداد تكسٜس دٚزٟ بايتٛصٝات ، ٚٚخازجٝا 

 ٚايعسض ع٢ً ايٛشٜس . بػأْٗا ،
 اخلاصة .... وتقوو باألعنال اآلتية :إدارة الصكرتارية 

 . تٓظِٝ أعُاٍ ايطهستاز١ٜ اـاص١ بايٛشٜس 

   . تٓظِٝ َٛاعٝد َكابالت ايٛشٜس 

 . ايتعاٌَ َ  املٛضٛعات ذات ايطس١ٜ اـاص١ اييت تسد َٔ اؾٗات ايطٝاد١ٜ أٚ ايسقاب١ٝ 

     قبعٌ عسضعٗا  عًع٢ ايعٛشٜس        ػٗٝص  َٚساجع١ املٛضٛعات اإلداز١ٜ املتعًك١ بأْػعط١ ايعٛشاز٠ املدتًفع١

 ٚتًك٢ تٛجٝٗات٘ بػأْٗا ، َٚتابع١ تٓفٝرٖا .

 . ايكٝاّ ظُٝ  االتصاالت ٚاإلجسا٤ات اييت ٜهًه بٗا َٔ ايٛشٜس 

  َ ٌَاملٛاطٓ  املرتددٜٔ عًع٢ َهتعب ايعٛشٜس ، ٚتعٛجِٝٗٗ يعتدازات املعٓٝع١   ٚايعُعٌ عًع٢          ايتعا

 تريٌٝ َػهالتِٗ .

 ١َ يًعالقعات ايعاَع١ ٚ اإلععالّ يف  إععداد ايرتتٝبعات اـاصع١ باالجتُاععات        االغرتاى َ  اإلداز٠ ايعا

 ٚايًحإ اييت حيطسٖا ايٛشٜس ، ٚػٗٝص املٛضٛعات اـاص١ بٗا َٚتابع١ تٛجٝٗات٘ يف ٖرا ايػإٔ . 

        االغععرتاى َعع  اإلداز٠ ايعاَعع١ يًعالقععات ايعاَعع١ ٚ اإلعععالّ يف إْٗععا٤ ايرتتٝبععات ايالشَعع١ يًصٜععازات

ايععيت ٜكععّٛ بٗععا ايععٛشٜس ، ٚتًكعع٢ ايتٛجٝٗععات يف غععإٔ أٟ َٛضععٛعات تتعًععل بايصٜععاز٠     ٚايطععفسٜات

 َٚتابع١ تٓفٝرٖا .
 : (  اإلدارة العامة للشئوٌ القاىوىية 2

ٚؽتص بإعداد أٚ املػازن١ يف إعداد ٚصٝاة١ َػسٚعات ايكٛاْ  ٚايكسازات ٚايًٛا٥ح ايعُاي١ٝ 

بعايٛشاز٠ ، ٚتصٜٚعد مجٝع  أجٗصتٗعا بعايسأٟ فُٝعا ٜتعًعل        ع٢ً املطت٣ٛ ايكَٛٞ ايعيت ٜتطًبٗعا ايعُعٌ    

بععايٓٛاذٞ ايكاْْٛٝعع١ ٚايتػععسٜع١ٝ ، ٚطًععب أبععدا٤ ايععسأٟ َععٔ فًععظ ايدٚيعع١ فُٝععا ٜتعًععل بهافعع١   

  ،اهل٦ٝعات ايكطعا١ٝ٥  ٚ اؾٗعات  باعتبازٖعا ذًكع١ االتصعاٍ َع  نافع١      ،اختصاصات ٚأعُعاٍ ايعٛشاز٠  

ٚإجعسا٤    اط اإلداز٠ ٚاييت تهًه بٗا َعٔ ايعٛشٜس   ٚنريو االغرتاى يف ناف١ ايًحإ ذات ايص١ً بٓػ

كناا تقاوو باألعناال    ايتركٝكات ايالش١َ َ  ايعاًَ  ٚفكًا ألذهاّ ايكعٛاْ  املٓظُع١ يعريو ....    

 اآلتية :

إعداد َػسٚعات ايكٛاْ  ٚايكسازات اؾُٗٛزٜع١ ٚايكعسازات ٚايًعٛا٥ح ايعُايٝع١ املٓفعر٠ هلعا َٚتابعع١         

 إجسا٤ات اضتصدازٖا .

 اد ناف١ ايكسازات ايٛشاز١ٜ املتعًك١ بأْػط١ ايٛشاز٠ املدتًف١ بايتٓطٝل َ  اإلدازات املع١ٝٓ .إعد 

االغععرتاى َعع  اإلداز٠ ايعاَعع١ يًُععالسات ٚاالتفاقٝععات ٚاإلدازات املدتصعع١ يف دزاضعع١ االتفاقٝععات        

يف إَهاْٝع١  ٚايتٛصٝات اييت ٜصدزٖا َالس ايعٌُ ايدٚيٞ ٚايعسبٞ ٚ األفسٜكٞ ضٜٓٛا ٚإبدا٤ ايعسأٟ  

 االْطُاّ إيٝٗا.
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َساجع١ االتفاقٝات ايدٚي١ٝ اييت تهٕٛ ايٛشاز٠ طسفا فٝٗا، ٚإبدا٤ ايسأٟ ايكاْْٛٞ ع٢ً َالذظات ؾٓع١   

 اـربا٤ مبهتب ايعٌُ ايدٚيٞ .

أعُاٍ ايٛشاز٠ ،ٚاجملايظ ٚايًحإ االضتػعاز١ٜ املدتًفع١   املتعًك١ بايبرٛث ٚايدزاضات ايكا١ْْٝٛ  إعداد 

 .ع٢ً اؾٗات املدتص١ات ايعُاي١ٝ املكاز١ْ ٚعسض ْتا٥حٗا ايتػسٜعٚأذهاّ 

َساجع١ ناف١ ايعكعٛد، ٚبسٚتٛنعٛالت ايعُعٌ، َٚعرنسات ايتفعاِٖ ، ٚاالتفاقٝعات،  ايعيت تهعٕٛ          

 ايٛشاز٠ طسفا فٝٗا، َٚٛافا٠ اؾٗات ايكطا١ٝ٥ مبػسٚعٗا ٚفكا ألذهاّ ايكٛاْ  املٓظ١ُ يريو.

 . أذهاّ قانِ غ٦ٕٛ ايعُاٍ َٔ اإلداز٠ ايعا١َ يعالقات ايعٌُ تًك٢ قسازات ٦ٖٝات ايترهِٝ ٚ 

ٚتًدٝصععٗا ايععيت تتعًععل مبحععاالت عُععٌ ايععٛشاز٠ ،   دزاضعع١ نافعع١ ايفتععا٣ٚ ٚاألذهععاّ ايكطععا١ٝ٥   

 أجٗص٠ ايٛشاز٠ . يدعِ، ْٚػسٖا ص املبادئ ايكا١ْْٝٛ اهلا١َ َٓٗاٚاضتدال

ايًحٓع١ املسنصٜع١ يًتظًُعات َعٔ قعسازات      االغرتاى يف عطع١ٜٛ  فرص ناف١ ايتظًُات اإلداز١ٜ، ٚ 

 . يطسٚزات اقتصاد١ٜ ايًحإ احمل١ًٝ يًبت يف طًبات اإلةالم

، ٚايعسد   ٚذ٣ٚ ايػعإٔ   ، َٚٓظُعات أصعراب األعُعاٍ،    ٚاملٓظُات ايعُايٝع١  ،إبدا٤ ايسأٟ ألجٗص٠ ايٛشاز٠ 

املتعًكع١   عُايٝع١ اي ايكٛاْ  ٚايكسازات ٚايًٛا٥ح بتٓفٝريف نٌ َا ٜتعًل ع٢ً ناف١ اضتفطازاتِٗ 

 .ٚاختصاصٗاايٛشاز٠  حاٍ عٌُمب

 َٚتابعتٗا.طًب إبدا٤ ايسأٟ َٔ فًظ ايدٚي١ فُٝا ٜتعًل بهاف١ اختصاصات ٚأعُاٍ ايٛشاز٠  

١ ضعٛا٤ املسفٛعع١ َعٔ ايعٛشاز٠                     إعداد املعرنسات َٚتابعع١ ايعدعا٣ٚ ايعيت تباغعسٖا ٦ٖٝع١ قطعاٜا ايدٚيع         

 .أٚ ضدٖا

٦ٖٝات ايترهِٝ املػه١ً بٛشاز٠ ايعدٍ يف كتًه املٓاشعات ٚايدعا٣ٚ اييت تسفع    لثٌٝ ايٛشاز٠ يف 

 َٓٗا  أٚ عًٝٗا .

 ٚايًٛا٥ح إجسا٤ ايتركٝكات َ  ايعاًَ  يف ايٛشاز٠ فُٝا ٜك  َِٓٗ َٔ كايفات ٚفكا ألذهاّ ايكٛاْ  

سٖعا أَعاّ احملعانِ    املٓظ١ُ يريو ، ٚ إعداد املرنسات اـاصع١ بايعدعا٣ٚ ٚاإلغعساف عًٝٗعا أ ٓعا٤ ْظ     

ايتأدٜب١ٝ ٚتًك٢ ْتا٥خ ايتركٝكعات ايعيت أجسٜعت مبعسفع١ ايٓٝابع١ اإلدازٜع١ ٚعسضعٗا عًع٢ ايطعًط١          

 املدتص١ الؽاذ َا ًٜصّ بػأْٗا .
 : ( اإلدارة العامة ملكتب خدمة املواطيني   3

ايكع٣ٛ  ٚخيتص بتًكٞ غها٣ٚ املٛاطٓ  ٚعثٗعا بايتٓطعٝل َع  اإلدازات املعٓٝع١ ، َٚعدٜسٜات      

باملعدٜسٜات    ايعا١ًَ باحملافظات املدتًف١ ، ٚايسد عًٝٗا  ، َٚتابعع١ أعُعاٍ َهاتعب خدَع١ املعٛاطٓ      

ٚإعداد تكازٜس دٚز١ٜ بػإٔ َعدالت إلاش  ايعٌُ بٗعرٙ املهاتعب ، ٚٚضع  ذًعٍٛ يًُػعانٌ ايعيت       

 كنا تقوو باألعنال اآلتية :تٛاجٗٗا بايتٓطٝل َ  اؾٗات املع١ٝٓ .... 

ِ    املدتًفع١ ،   ايعٛشاز٠  إدازاتاملعٛاطٓ  املتععاًَ  َع     اضتكباٍ   ٚتعٛجِٝٗٗ   ،  ٚايعسد عًع٢ اضتفطعازاتٗ

 َٚعاْٚتِٗ يف اؿصٍٛ ع٢ً اـد١َ املطًٛب١ .، ٚإزغادِٖ إت جٗات االختصاص 
 .  املٛاطٓ اؽاذ اإلجسا٤ات اييت تهفٌ تٓظِٝ ايعالق١ ب  أجٗص٠ ايٛشاز٠ ٚمجٗٛز  
ايٛشاز٠ املع١ٝٓ ٚاإلداز٠ ايعا١َ يًتٓظِٝ ٚاإلداز٠ يف ايدزاضات اييت ػعس٣ يتبطعٝ    االغرتاى َ  ٚذدات  

 اإلجسا٤ات مبا حيكل ضٗٛي١ أدا٤ اـد١َ يًُٛاطٓ  .
تٝطري أدا٤ اـد١َ يًُعٛاطٓ  َعٔ خعالٍ ْػعس ٚإععالٕ ايػعسٚط ٚاملطعتٓدات ايالشَع١ ألدا٤ اـدَع١           

 ٚأَانٓٗا ٚاملد٠ ايالش١َ ألدا٥ٗا  .
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ٚإذايتٗعا إت  ،ٚتبٜٛبٗعا  ،ٚتصٓٝفٗا  ، ضتفطازات ٚغها٣ٚ َٚطايب املٛاطٓ  اييت تسد يًٛشاز٠تًك٢ ا 

 جٗات االختصاص يدزاضتٗا ٚايسد عًٝٗا .
َٚساجعع١    ٚاملعدٜسٜات ، جٗات االختصاص بايٛشاز٠  املٛاطٓ  احملاي١ إتَتابع١ ايسدٚد ع٢ً غها٣ٚ  

 ٖرٙ ايسدٚد يطُإ صر١ ايسد ع٢ً نٌ غه٣ٛ .

 ٚاقرتاح اإلجسا٤ات املٓاضب١ إلشاي١ أضبابٗا .،ض١ االػاٖات ايعا١َ يًػها٣ٚ ٚاملطايب اؾُاٖري١ٜ دزا 

ات ٚايتكازٜس ايدٚز١ٜ يٓتا٥خ َتابع١ خدَات املٛاطٓ  ٚعسضعٗا عًع٢ اؾٗعات املعٓٝع١     اإلذصا٤ إعداد 

 .َتط١ُٓ املكرتذات اـاص١ بترط  ٚتطٜٛس اـد١َ ٚتريٌٝ ايعكبات اييت تعرتضٗا 

تًكععٞ غععهاٟٚ املععٛاطٓ  َععٔ بٛابعع١ غععهاٟٚ اؿهَٛعع١ االيهرتْٚٝعع١ ايتابععع١ جملًععظ ايععٛشزا٤  

دزاضتٗا ٚإزضعاهلا يعتدازات املعٓٝع١ بعايٛشاز٠ أٚ َعدٜسٜات ايكعٟٛ        ، ٚ مبحاالت عٌُ ايٛشاز٠  ٚاملتعًك١

ٞ   ، ٚ ايعا١ًَ يبرثٗا  ٚ      ، َتابعتٗا ؿع  ٚزٚد ايعسد ايٓٗعا٥ د يبٛابع١  ٚايتأنعد َعٔ صعرت٘ ٚإزضعاٍ ايعسد

 . ايػهاٟٚ اؿه١َٝٛ مبحًظ ايٛشزا٤

اإلغساف ع٢ً َٓظ١َٛ ايػباى ايٛاذد ، َٚتابع١ ضري ايعٌُ ب٘ ، ٚايعٌُ ع٢ً تٝطري اـدَع١ املكدَع١    

  َٔ خالي٘ يًُٛاطٓ  بايتٓطٝل َ  اإلدازات املع١ٝٓ بايٛشاز٠  .

 :  (اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالو 4

ٚمجٗعٛز املتععاًَ  َعٗعا    املدتًفع١ ،  عالقعات بع  ايعٛشاز٠ ٚأجٗعص٠ ايدٚيع١      ٚؽتص بتٛ ٝل اي  

ٚؼكٝعل اإلععالّ   ، ٚتٓظعِٝ املساضعِ ٚفكعا يًتٛجٝٗعات ايصعادز٠ يف ٖعرا ايػعإٔ         ، يًصٜازات  ٚاإلعداد

ـعازد يف فعاالت ايعُعٌ املدتًفع١      َٚهاتبٗعا ايعُايٝع١ با  ،ايهايف عٔ جٗٛد ايٛشاز٠ َٚعدٜسٜاتٗا  

 ويتبعها : 

 املركس اإلعالمي  .... ويقوو باألعنال اآلتية : –أ

اإلعالّ  يٛضا٥ٌَٚهاتبٗا ايعُاي١ٝ باـازد  ، َٚدٜسٜاتٗا، إعداد املاد٠ اإلعال١َٝ عٔ أْػط١ ايٛشاز٠  

 .اإلعال١َٝ اييت تتٓاٍٚ ٖرٙ اإللاشات ٚاالغرتاى يف إعداد ايرباَخ ، املدتًف١ 

، ٚايكٓعٛات ايتًٝفصْٜٛٝع١  ،ٚاملٛاقع  اإليهرتْٚٝع١       دٚزٜع١ ٚاجملعالت اي ، َتابع١ َا ٜٓػس يف ايصعره   

              املطسٚذع١   املػعهالت ايعُايٝع١  املدتًفع١ ، أٚ   ايعٛشاز٠  أْػعط١ ععٔ  ٚٚضا٥ٌ ايتٛاصعٌ االجتُعاعٞ ،   

، ٚإعداد ايسدٚد املال١ُ٥ عًٝٗا ، َٚتابع١ ْػس ٚضا٥ٌ اإلعالّ ملا اإلدازات املع١ٝٓ  بايتٓطٝل َ  عثٗا  ٚ

 .ُٓ٘ زد ايٛشاز٠تط

َتابع١ َا ٜٓػس يف ايصره ٚاجملالت ايدٚز١ٜ األجٓب١ٝ َعٔ دزاضعات عُايٝع١ تٗعِ ايعٛشاز٠ ٚتسمجتٗعا        

 . ايٛشٜسٚعسضٗا ع٢ً 

َتابع١ اإلعالْعات ايصعادز٠ يف ايصعره املصعس١ٜ ٚاـاصع١ بتػععٌٝ ايعُايع١ املصعس١ٜ يف اـعازد           

 ٚإخطاز اإلدازات املع١ٝٓ بػأْٗا .

ًعٛشٜس  يتٓظعِٝ ايتطعحٝالت اإلذاعٝع١ ٚايتًٝفصْٜٛٝع١      ،ٚ  عكد املعالسات ايصعرف١ٝ  ٚتٓظِٝ إعداد ٚ 

 .بايٛشاز٠ بايتٓطٝل َ  اإلدازات املدتص١ اـاص١ بٗا املاد٠ اإلعال١َٝ َٚساجع١ ٚإعداد 

ٚإععاز٠       ٚايصعٛز ٚايٛ ا٥كٝع١ ،  ٚاألفعالّ ايطعُٝٓا١ٝ٥   ،مج  ٚذفظ ايهتٝبات ٚايٓػسات اإلعال١َٝ  

١ٝ َا ؼتاج٘ َٓٗعا الضعتعُاي٘ يف أٜع١ بعساَخ إعالَٝع١ تتٓعاٍٚ ْػعاط ايعٛشاز٠ ٚععسض          اؾٗات املعٓ

 املٓاضب َٔ ايصٛز ٚايٓػسات يف ايًٛذات املعد٠ يريو .
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ٞ  إعداد املاد٠ اإلعال١َٝ يهٌ َا ٜدٚز يف ايطاذ١ ايعُاي١ٝ ع٢ً املطت٣ٛ احمل٢ً ٚايعسبٞ   ٚ ٚاإلقًُٝع

ٚ  نافع١ ٚ ،  ايدٚيٞ ٚغعسٚط ٚإجعسا٤ات اؿصعٍٛ عًٝٗعا ،     ايعيت تكعدَٗا ايعٛشاز٠    اـعدَات   اإللعاشات 

 َٚتابع١ عسضٗا ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ املدتًف١ يتركٝل ايتٛاصٌ َ  املٛاطٓ  .

 :   إدارة العالقات العامة واملراشه ... وتقوو باألعنال اآلتية –ب

يًتٛجٝٗعات ايصعادز٠ يف   ٚاضتكباهلِ ٚفكعا  ، إعداد ٚتٓظِٝ بساَخ ايصٜازات ٚايدعٛات يًٛفٛد األجٓب١ٝ  

 َٚتابع١ تٓفٝرٖا باالغرتاى َ  اإلدازات املع١ٝٓ . ، ٖرا ايػإٔ

تٛ ٝعل ايعالقعات بع     ، ٚ تٛ ٝل ايعالقات ب  ٚذدات ايعٛشاز٠ باضعتدداّ أضعايٝب ايتٛعٝع١ املدتًفع١       

 ايٛشاز٠ ٚاألجٗص٠ ايػعب١ٝ ٚمجٗٛز املتعاًَ  َعٗا .

 . ات ٚايطفسٜات اييت ٜكّٛ بٗا ايٛشٜساملػازن١ يف ايرتتٝبات ايالش١َ يًصٜاز 

املػعازن١ يف ايرتتٝبععات ايالشَعع١ يًصٜعازات ٚايطععفسٜات ايسيٝعع١ ايععيت ٜهًعه بٗععا أذععد ايعععاًَ                      

أٚ ايٛفعععٛد َعععٔ ايعععٛشاز٠ أٚ املعععدٜسٜات ، يًُػعععازن١ يف املعععالسات ٚاحملافعععٌ ايدٚيٝععع١ أٚ ايعسبٝععع١                             

 فسٜك١ٝ .أٚ األ

 . أٚ تػازى يف تٓظُٝٗا  ايٛشاز٠تٓفرٖا املػازن١ يف تٓظِٝ عكد املالسات اييت  

ايعٌُ ع٢ً زف  ايسٚح املع١ٜٛٓ يًعاًَ  باضتدداّ أضايٝب ايعالقات اإلْطا١ْٝ ، ٚذيو بايتعسف عًع٢   

َػععانًِٗ ٚٚضعع  اؿًععٍٛ املٓاضععب١ هلععا ، َٚػععازنتِٗ يف َػععاعسِٖ ، ٚتهععسِٜ ايكععدا٢َ َععِٓٗ 

 حملاي  يًُعال ، ٚذٟٚ اإلعاق١ ٚاالذتٝاجات اـاص١ ، ٚتهسِٜ األٚا٥ٌ َٔ أبٓا٤ ايعاًَ   .ٚا

 : (  اإلدارة العامة لألمً   5

ٟ   ايعاًَ  ٚ َب٢ٓ تأَ اؽاذ ايتدابري ٚاإلجسا٤ات ايالش١َ يٚؽتص ب  ايٛشاز٠ ضد أعُاٍ ايتدسٜعب االقتصعاد

 ويتبعها :  ...ٚاحملافظ١ ع٢ً األضساز اـاص١ بٗا . ،  ٚاملعٟٓٛ ٚاملادٟ

 أ  ( إدارة أمً األفراد وامليشآت .... وتقوو باألعنال اآلتية :

عًٝٗا ضد أعُاٍ ايتدسٜعب   ٚاملساقب١  اؿساض١بايٛشاز٠  ، ٚتٓفٝر أعُاٍ املسافل ايعا١َ ٚاملٓػآت  محا١ٜ 

إت اإلضساز  تادٟأٚ أ١ٜ أفعاٍ أخس٣ عُدٜ٘ ، أٚ ايتعطٌٝ ايعُد٣ يطري ايعٌُ فٝٗا  ، املادٟ أٚ املعٟٓٛ

ع٢ً إٔ تتطُٔ خط١ األَعٔ ايٛضعا٥ٌ املادٜع١ ٚاإلجعسا٤ات ايكاْْٛٝع١ ايالشَع١       ، أٚ بايصاحل ايعاّ  ،   بٗا

 يتركٝل ٖرا ايعسض .

 ٚضالَتٗا .أةساض تتعازض َ  أَٔ ايدٚي١ يف ضُإ عدّ ايتعاٌَ َ  جٗات أٚ أفساد  

 تأَ  ناف١ صٛز ايدخٍٛ إت ايٛشاز٠ ٚاـسٚد َٓٗا . 

ٚتٛعٝع١ ايعرٜٔ   ٚاملرتددٜٔ ع٢ً ايعٛشاز٠ َعٔ املعٛاطٓ  ،    ب  ايعاًَ   األَين ايٛعٞ ايعٌُ ع٢ً ْػس  

ٜسغرٕٛ يًطفس َِٓٗ إت اـازد ضد كتًه احملاٚالت ايعيت ٜتعسضعٕٛ هلعا َعٔ جاْعب أععدا٤ ايدٚيع١        

 ٚعُال٥ِٗ .

 ٚعسض املدايفات ع٢ً ايسىضا٤ املدتص  . ، تٓفٝر تعًُٝات ٚإجسا٤ات األَٔ املٛضٛع١َتابع١  

 اضتطالع زأٟ اؾٗات األ١َٝٓ يف األفساد املسغر  يًعٌُ مبهاتب ايتُثٌٝ ايعُايٞ . 

اضتطالع زأٟ اؾٗات األ١َٝٓ يف مجٝ  املٛضعٛعات أٚ ايرتغعٝرات ايعيت تتطًعب اضعتعالّ اَعين قبعٌ         

 ٚ بػأْٗا َٔ اإلدازات املع١ٝٓ بايٛشاز٠ .ايتعاٌَ َعٗا أ
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 ب ( إدارة أمً املعلومات ووشائل االتصال .....وتقوو باألعنال اآلتية :

 ضال١َ تداٍٚ املعًَٛات ٚذفظٗا ٚضس١ٜ ايٛقا٥  ٚذفظٗا ٚإعداَٗا .ضُإ  

ٚايكعسازات ايعيت تتدعرٖا إذا     ، نتُإ ضس١ٜ َٓاقػعات ايًحعإ ٚاملعالسات املتعًكع١ بٓػعاط ايعٛشاز٠       

 ناْت املٛضٛعات قٌ املٓاقػات هلا طاب  ايطس١ٜ .

 تأَ  مجٝ  ٚضا٥ٌ االتصاٍ ايطًه١ٝ ٚايالضًه١ٝ ٚايربٜد١ٜ ٚةريٖا . 

يف ؼدٜعد ايكعدز املطعُٛح بإعطا٥ع٘ َعٔ ايبٝاْعات        االيتعصاّ بٗعا   ٚض  ايكٛاعد ٚايطٛاب  اييت ٜتع   

ٚذيو ضٛا٤ إت األفساد أٚ اؾٗات تبععا  ، ت اييت تتعًل بٓػاط ايٛشاز٠ ٚاإلذصا٥ٝات ٚةريٖا َٔ املعًَٛا

 يدزج١ ضسٜتٗا .

املدتًفع١ غصعٛص َٓاشععات ايعُعٌ اؾُاعٝع١ ٚإخطعاز        اؾٗات األ١َٝٓتًك٢ املعًَٛات ايٛازد٠ َٔ  

 اإلدازات ذات االختصاص بٗا .

أْػعطتٗا املدتًفع١ بععد ايسجعٛع إت     اضتطالع ايسأٟ يف غإٔ األجاْب ايرٜٔ تطتع  بٗعِ ايعٛشاز٠ يف    

 اؾٗات األ١َٝٓ املدتص١.

 اضتطالع زأٟ اؾٗات األ١َٝٓ املدتص١ يف طًبات تػعٌٝ األجاْب املكد١َ يًٛشاز٠ َٚدٜسٜاتٗا . 
 : ( اإلدارة العامة للتخطيط ومتابعة اخلطة 6

يت تهفعٌ  ٚٚضع  ايعرباَخ ايع   ، ٚؽتص بإعداد خطع١ َٚػعسٚعات ايعٛشاز٠ يف صعٛزتٗا ايٓٗا٥ٝع١      

ٞ ، َٚتابعتٗا دٚزٜا ٚبصف١ َٓتظ١ُ  ، تٓفٝرٖا ٚايٓعٛعٞ هلعا يف ايٛقعت     مبا ٜهفٌ االلاش ايهُع

 كنا تقوو باألعنال اآلتية :...احملدد .

يف ضع٤ٛ  ، ايطٝاضات ٚايتعًُٝات ايالش١َ إلعداد خطع  َٚػعسٚعات كتًعه ٚذعدات ايعٛشاز٠       ٚض  

 تٛجٝٗات ايٛشٜس  . املٛاش١ْ املاي١ٝ يًٛشاز٠ ، ٚ  ، ٚخط١ ايدٚي١ 

تًك٢ َكرتذات ٚذدات ايٛشاز٠ ٚاملدٜسٜات اـاص١ باـط١ االضتثُاز١ٜ ٚدزاضعتٗا ٚاؽعاذ اإلجعسا٤ات     

ٚٚضع    ، ٚايتٓطٝل ب  خط  ٚذدات ايٛشاز٠ املدتًفع١  ، ًدط١ ايعا١َ يًٛشاز٠ياييت تهفٌ تطُٝٓٗا 

ايعرباَخ  تًعو  قٝت ايالشَ  يتٓفٝعر  ٚتكدٜس ايتٌُٜٛ ٚايتٛ، ايرباَخ ايتٓفٝر١ٜ يًُػسٚعات املعتُد٠ 

 بايتٓطٝل َ  اإلدازات املدتص١ .

تكازٜس املتابع١ اـاص١ مبعدٜسٜات ايكع٣ٛ ايعاًَع١     ٚدزاض١ ،َتابع١ تٓفٝر خط  َٚػسٚعات ايٛشاز٠  

َ  اإلدازات املع١ٝٓ يًٛقٛف ع٢ً َد٣ تطابل ايتٓفٝر ملا ٖٛ َسضّٛ باـطع١ ٚإععداد ايتكعازٜس ايالشَع١     

 ٗات املدتص١ بٗا .َٚٛافا٠ اؾ

ٚاقععرتاح ، املتابععع١ َععٔ خععالٍ ايععيت تتهػععه  تٓفٝععر خطعع  َٚػععسٚعات ايععٛشاز٠ تععريٌٝ صعععٛبات 

 َ  اؾٗات املدتص١ .املطًٛب١ عًٝٗا ايتعدٜالت 

ٚاملسنص ايكَٛٞ يدزاضات ايطال١َ ٚايصر١ ،ايربْاَخ ايطٟٓٛ يٛذدات ايٛشاز٠  ٚإعداد دزاض١ َٚٓاقػ١ 

صٛزت٘ ايٓٗا١ٝ٥ ٚنعريو ايربْعاَخ    يٛض  ايربْاَخ يفٚايتٓطٝل بُٝٓٗا ، ٌ امل١ٝٓٗ ٚتأَ  ب١٦ٝ ايعُ

 ب٘ .ٚإخطاز مجٝ  ٚذدات ايٛشاز٠ ٚاألجٗص٠ ايتابع١ هلا ، املٝداْٞ 

 .َٙتابع١ ايربْاَخ ايطٟٓٛ َٚطابكت٘ باملطتٗدف يًٛقٛف ع٢ً أضباب ايكصٛز يف تٓفٝر 

ٚعسضع٘ عًع٢    ايعٛشاز٠ َخ اييت مت الاشٖا َٔ قبٌ املػسٚعات ٚايربا إعداد ايتكسٜس ايسب  ضٟٓٛ عٔ أِٖ  

 ايطًط١ املدتص١ ، ٚإزضاٍ صٛز٠ َٔ ايتكسٜس إت اإلداز٠ ايعا١َ يًُهتب ايفين .
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اإلعداد الجتُاعات ؾ١ٓ ايتدطٝ  ٚاملتابع١ بايٛشاز٠ ، ٚتٛت أعُاٍ ايطهستاز١ٜ ايفٓٝع١   

 تٓفٝرٖا . هلا َٚٛافا٠ اؾٗات املع١ٝٓ بكسازاتٗا ٚتٛصٝاتٗا َٚتابع١
 إدارة الشئوٌ الصياشية واالقتصادية  : ( 7

ٚإجعسا٤  املتعًكع١ مبحعاالت عُعٌ ايعٛشاز٠ ،     ؽتص بدزاض١ ايبعد ايطٝاضٞ ٚاالقتصادٟ يًكسازات 

  ويتبعها :.... بر  طًبات أعطا٤ فًظ ايٓٛاب اـاص١ بٓػاط ايٛشاز٠ ايالش١َ ياالتصاالت 

 وتقوو باألعنال اآلتية :.... أ  (  وحدة الشئوٌ الصياشية  

 ملساعاتٗعا  ًٛشٜس يتٛضٝح ايسى١ٜ ايطٝاض١ٝ ايػا١ًَ يًُتعريات اييت تطسأ ع٢ً ايطاذ١ احمل١ًٝ ٚايدٚي١ٝ  

 ٚايتدابري . عٓد اؽاذ ايكسازات

ِ  ٚع  َطايبِٗٚايتٛاصٌ َعِٗ ،  اضتكباٍ أعطا٤ فًظ ايٓٛاب   َع  اإلدازات   بايتٓطعٝل  ٚغعهٛاٖ

  َٚٛافاتِٗ بٓتا٥خ ايبر  بعد ايعسض ع٢ً ايٛشٜس  . أٚ َدٜسٜات ايك٣ٛ ايعا١ًَ ، املع١ٝٓ

ايٛازد٠ َٔ فًظ ايٓٛاب ٚعسضٗا عًٞ  ايٛشٜس َٚتابع١ تٛجٝٗاتع٘ بػعأْٗا ٚإخطعاز     ايػها٣ٚتًكٞ  

 اؾٗات املع١ٝٓ مبا مت 

، ٚدزاضعتٗا   تًكٞ جدٍٚ أعُاٍ َٚطاب  فًظ ايٓعٛاب  ،ٚايتٛصعٝات ايصعادز٠ ععٔ ؾاْع٘ ايٓٛعٝع١       

   بػعأْٗا   ٘ٚاضتدالص َا خيص ايعٛشاز٠ ٚعسضعٗا عًع٢ ايعٛشٜس  ، ٚإخطعاز  اإلدازات املعٓٝع١ بتٛجٝٗاتع       

 بايٓتا٥خ خالٍ ذات ايفصٌ ايتػسٜعٞ  . يٛشٜسا ع٢ً  ٚايعسضَتابع١ تٓفٝرٖا ٚ

املكدَع١   ًع١ ، ٚايبٝاْعات ايعاج  ٚاالضتحٛابات ،  ٚاألض١ً٦، ع٢ً طًبات اإلذاط١  ٚدايسد َٚساجع١ إعداد 

 بايتٓطٝل َ  اإلدازات املع١ٝٓ ، ٚايعسض ع٢ً ايٛشٜس  . َٔ أعطا٤ فًظ ايٓٛاب

 املدتص١ مبحًظ ايٓٛاب بايتعإٚ َ  املهتب ايفين . ايٓٛع١ٝإعداد املٛضٛعات املطًٛب١ يًحإ  

 وتقوو باألعنال اآلتية :.... ب ( وحدة الشئوٌ االقتصادية 

 تعٓعد اؽعاذ ايكعسازا    ملساعاتٗعا   ، اييت تطسأ ع٢ً ايطاذ١ احمل١ًٝ ٚايدٚي١ٝدزاض١ املتعريات االقتصاد١ٜ  

 . ٚايتدابري 

عٓعد   ملساعاتٗا ًٛشٜس ي بػأْٗاتكازٜس ،  ٚإعداد  اجملاٍ االقتصادٟتتعًل باملػازن١ يف املالسات  اييت  

 ٚايتدابري . اؽاذ ايكساز 

َٚد٣ تأ ري ذيو عًع٢ أْػعط١ ايعٛشاز٠     ، دٚيٞدزاض١ املػانٌ االقتصاد١ٜ عًٞ املطتٜٛ  احملًٞ ٚاي 

 . ٚعسضٗا ع٢ً ايٛشٜس

 


