املهمة
جىفير املعداث و البنيت الخدخيت املعلىمياجيت إلدارة رئاست النيابت العامت و العمل على جطىيز البرامج
والخطبيقاث املعلىماجيت الخاصت بها.























ألانشطة واملهام الرئيسية
إعداد وجطىيز البرامج والخطبيقاث املعلىماجيت إلدارة رئاست النيابت العامت ؛
املساهمت في وضع مخطط القطب للنظام املعلىماحي والسهز على جنزًله؛
املساهمت في وضع جطبيقاث معلىماجيت لفائدة النيابت العامت باملداكم بخنسيق مع املصالح
املخخصت بىسارة العدل؛
جددًث طزق جدبير إدارة رئاست النيابت العامت ؛
جأهيل الشبكت املعلىماجيت إلدارة رئاست النيابت العامت وصياهتها ؛
السهز على إعداد وجنفيذ الاقخناءاث الخاصت في املجال املعلىماحي؛
جىفير أمن وسالمت ألاهظمت املعلىمياجيت لزئاست النيابت العامت وضمان الافخداص املنخظم لها ؛
جدبير قىاعد املعطياث رئاست النيابت العامت وجقنين الىلىج إليها واسخغاللها ؛
السهز على جطبيق ميثاق ومعاًير اسخعمال ألاحهشة املعلىماجيت من طزف كافت املسخعملين ؛
السهز على قيادة وجنظيم العمل داخل الىخدة وجنفيذ مناهج العمل بداخلها جبعا للخىحه العام
املقترح من طزف رئيس الشعبت؛
السهز على جىضيذ الاخخصاصاث واملسؤولياث وألاهداف الفزدًت والجماعيت للعاملين داخل
الىخدة.
الكفاءات املطلوبة
إلاملام باملبادئ والنصىص الخنظيميت لرئاست النيابت العامت؛
إلاملام باملبادئ والنصىص الخنظيميت لقطاع العدل؛
إلاملام بالنصىص املخعلقت باملاليت العامت واملداسبت العمىميت وقاهىن الصفقاث العمىميت
والقاهىن الخنظيمي لقاهىن املاليت ودفتر املقخضياث إلاداريت العامت والخقنيت واملناشير والدورياث
املخعلقت بدنظيم جنفيذ النفقاث العمىميت؛
إلاملام بالهندست املعلىماجيت وأهظمت الاسخغالل املعلىماحي ولغاث البرمجت وهظم جدبير قىاعد
املعطياث؛
إعداد وجدزيز دفاجز الخدمالث؛
إعداد دليل للمسخعملين؛
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إلاملام باألدواث و الخقنياث الخدبيرًت  :الخدبير باألهداف و إعداد لىخاث القيادة وجقنياث
الخىاصل؛
إلاملام بخقنياث الخدزيز إلاداري؛
إلابداع والدًناميكيت وسزعت الخفاعل؛
الخدلي بدس القيادة واملزافقت؛
الالتزام باملىضىعيت والحياد؛
القدرة العاليت على املالخظت والخدليل والتركيب؛
الخدلي بزوح العمل الجماعي وخسن إلاصغاء؛
اليقظت الدائمت اججاه ألاخداث واملؤسساث واملنظماث واملشاريع .
العالقة الوظيفية
أقطاب وشعب ووخداث رئاست النيابت العامت؛
املجلس ألاعلى للسلطت القضائيت؛
مداكم اململكت؛
املدًزياث املزكشيت بىسارة العدل؛
الخشينت العامت للمملكت بىسارة الاقخصاد واملاليت؛
املفدشيت العامت للماليت بىسارة الاقخصاد واملاليت؛
مدًزيت امليزاهيت بىسارة الاقخصاد واملاليت؛
املجلس ألاعلى للحساباث؛
شزكاث املعداث والخدماث؛
شزكاث املقاولين واملهندسين ومكاجب الدراساث.
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