
اجلريدة الر�سمية العدد )1089(

وزارة التــــراث والثقافـــــة

قــرار وزاري 

 رقـــم 2015/16

باإن�شـاء املكتـب الفنـي مل�شـروع جممـع عمـان الثقافـي

ا�شتنـادا اإىل القــرار الــوزاري رقم 2010/25 ال�شادر بتاريــخ 2010/2/1م القا�شـــي بت�شكيـــل 

اللجنة الرئي�شية ملتابعة كل ما يتعلق مب�شروع جممع عمان الثقافـي ,

واإىل القــرار الــوزاري رقــم 2013/4 ال�شــادر بتاريــخ 2013/1/5م والقا�شــي باإعــادة ت�شكيـــل 

اللجنة الرئي�شية ملتابعة م�شروع جممع عمان الثقافـي ,

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة .

تـقــــــرر

املــادة الأولـــــى 

اإن�شاء مكتب فني مل�شروع جممع عمان الثقافـي مب�شمى "املكتب الفني مل�شروع عمان الثقافـي" 

ويكون حتت اإ�شرافنا املبا�شر .

املــادة الثانيــــة

يتولـــى �شعــــادة الدكتـــــور رئيــــــ�س هيئــــة الوثائــــق واملحفوظــــات الوطنيـــــــة رئا�شــــــة املكتــــــب 

وع�شويــة كــل مــن : 

الدكتور / مو�شــــــى بن نا�شــــر املفرجـــــي - م�شرفا مل�شروع املكتبة الوطنية .    1

الدكتور / عبدالكرمي بن علي بن جواد - م�شرفا مل�شروع امل�شرح الوطنـــي .    2

املهند�شة / نــــور بنت حممود الزدجالية - م�شرفـــــــــة فنيـــــــــــة للم�شــــــــــــروع .    3

الفا�شــل / ماجــــــد بن �شيــــــف الرواحــــي - م�شرفا اإداريا وماليا للم�شـروع .    4

الفا�شــل / مـــــــازن بن نا�شـــــر احلو�شنـــي - م�شرفــــــا قانونيـــــــا للم�شـــــــروع .   5
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املــادة الثالثــــة

يتولــى املكتــب االخت�شا�شــات التاليــة :

و�شع اخلطط والربامج التنفـيذية للم�شروع .  -

و�شع الت�شريعات واللوائح والنظم القانونية , بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة .  -

حتديد االحتياجـات واختيار الكوادر الب�شرية الالزمة للعمل فـي كل وحدة من وحدات    

امل�شروع ومتابعة اإجنازها وتاأمني ما حتتاجه هذه الكوادر من تاأهيل وتدريب .

و�شع اخلطط والربامج الت�شغيلية امل�شتقبلية لكل وحدة من وحدات امل�شروع .  -

حتديــد االحتياجــات الفنيـــة للمجمع والعمـــل على توفـريهــا وفـــق الفتــــرة الزمنيــــة   -

املعتمدة .

اإعداد التق�شيمات التنظيمية وفق االخت�شا�شات لكل وحدة من وحدات امل�شروع .  -

التن�شيق مع املوؤ�ش�شات واملنظمات املخت�شة واال�شتفادة من جتاربها .  -

رفع تقارير دورية اإلينا لالعتماد وامل�شادقة عليها .  -

كل ما يكلف به من مهام فـي خدمة امل�شروع .  -

املــادة الرابعــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار وما يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة اخلام�شـة

ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�شمية , ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .

�شـدر فـي : 28 / 3 / 1436هـ

املوافـــــق : 19 / 1 / 2015م
هيثـم بن طــارق اآل �شعيــد

وزيــــــــــر التـــــــــراث والثقافــــــــــــة


