
 اختصاصات ادارة المراسم:

 -تتولى ادارة المراسم القيام باالختصاصات التالية:      

االهتمام بتنفيذ نظام االسبببةيو واوا ا اربوتولو و وتةايم ارمرببووال ار بمو بربب ن ا  -1

 ي جميع ارمناسبات وارحف ت اروسميو.ف

 ت يئو وتنظيم ارمؤتموات واالجتما ات وارناوات. -2

 االستةبا  وارتوايع رلوفوا اروسميو وتةايم ارتس ي ت ار بمو ر ا. -3

وضبببع وتنفيذ بوامل اربياوات بما يتناسبببا ووابات واهميو ووات وامال  وماال  -4

 اربياوال و اا ارضيوف او اربائوي .

ارةيام بحجب االمال  ارخاصو بارسل  او وسائط ارنة  بما يتناسا وبونامل اربياوال  -5

 واهميو ارضيف وارظووف ارمحيطو.

باإلضااا ة الى ه ا االختصاااصااات  اة ادارة المراساام تمارا اختصاااصااات خاصااة 

 بوزارة الخارجية منها.

سببببببببةيببو بي  االربببببببواف  ل  تنفيببذ ارةوا ببا اربباوريببو ارمتللةببو ببباربووتولو  واال -1

ارابلوماسيي  ولباو ارموظفي  اروسمي  واررخصيات ارباوبال في جميع ارمناسبات 

 وارحف ت اروسميو ارتي تةيم ا وباوال ارخاوجيو.

تةببايم االوواا ارخبباصبببببببببو بتلي  ارسبببببببفوان وارموظفي  وارملحةي   ار ةببافيي و  -2

باأل ما  وتسبببليم ارلسبببلويي  وارتجاويي ت وت يئو لتا ا تماا ارسبببفوان وارةائمي  

ارمورببحي  واوسببار ا روئاسببو اراورو السببتحصببا  نبذه    حياال ارسببفوان االجانا 

 ارموافةات ارمطلوبو.

تاايا صببببببووال ارخطاا ارذي سببببببيلةيع ارسببببببفيو ارملتما امام وئي  اراورو واباان  -3

ظو  ل  ما اا يوا فيع م  اسبببببببمان او ارةاا خاطئو او  باوات تم  تةاريا ارم ح

 او ساست ا ارلامو او ارل اات بي  اربلاي . اربارا

ت يئببو لتببا تفويو اروفوا ومنا بطببااببات ار ويببو ارببابلومبباسبببببببيببو وارجوابات  -4

 ل  حواسببببببو ارمم لي   وت رببببببيوات ارخووم اروسببببببميو رلابلوماسببببببيي  وارسبببببب و

 ارابلوماسيي  وارموظفي  اراوريي  م  حيث حصانت م وارمةوات ارلاملي  ب ا.

خارفات ارسبببببببيو وارمووو ارتي اا يوتلب ا ارمم لو  ارابلوماسبببببببيو  ارنظو في م -5

 وارموظفي  اراوريي  م  حيث حصانات م وارمةوات ارلاملي  ب ا.



 

 مواصفات العاملية  ي ادارة المراسم:

مظ و م  ارلاملي  في اااوال ارمواسببببببم هو ارمظ و ارسببببببلوليو اذ يتللا اهم ا       

االخوي و وهنا البا م  االرببببباوال ار  ارمواصبببببفات  لي م اسبببببلوا وف  ارتلام  مع 

 -ارواجا توافوها في مايو اااوال ارمواسم وارلاملي  في اااوال ارمواسم لما ي تي: 

 الشروط الواجب توا رها  ي مدير ادارة المراسم: -1

مايو ارمواسببببم هو ارةاوال ارحسببببنو ربةيو ارلاملي  رذرا يفتوو ا  يلو  سببببلولع لما 

ارتبامع بةوا ا االسبببةيو وارتمتع بارمبايا ارتي م  االخوي  م  خ    يةو  ولما يويا

 تلا رووطاً يجا توافوها في م  يرغ  هذا ارمنصا وم  هذه اررووط: 

ارلفايو ارللميو يجا ا  يلو  واسببببببع ار ةافو وارخبوال حائباً  ل  ربببببب ااال  ليا  -أ

واصبببببببو   و ل  ملوفببو بببارةواني  ارمختلفببو واوا ببا ارسبببببببلوا واربوتولو 

 االتيليت.

ا  يتة  واحببباال او أل و م  ارلغبببات االجنبيبببوو وربببع خبوال واسبببببببلبببو في  -ا

 اختصاصات وباوتع واااوال ارمواسم.

 ا  يلو  وسيماً وب ي ارطللو. -م

يتمتع ببلا ارنظو وااو ارتنظيم واوال ارذالوال ويتمتع بار ةو في ارنف  وا  يلو   -ا

 اايةاً في أ مارع وموا ياه.

 لو  رايو ارةاوال  ل  سماع ما يةورع االخوي .ا  ت -هـ

 ا  يلو   ل   لم برخصيات ب اه ارسياسيو واالجتما يو واراينيو وار ةافيو. -و

 

 الشروط الواجب توا رها  ي العاملية  ي ادارة المراسم: -2

 ستما م  ايما  ارلام  بإااوال ارمواسم.االيما  بارلم  ارم -أ

     ار ةافو ارسياسيو واالجتما يو. ارنظوال ارللميو ارناجمو -ا

 ارةاوال ارحسنو وارةاوال  ل  تحم  ارمسؤوريو ومواج و ارملواات االااويو. -م

لو بلم   -ا ااو ممل  م  ارمللومات ارمتصببببببب ب ل و  مام  ةاوال ارتنظيميو واالر ار

 ارمؤسسو.



 ارتحلي بارصبو واالتبا  وارللم وارتواضع وتةايو ظووف االخوي . -هـ

 ادارة المراسم:تبعية 

يع      راو  واا  مما ال ويا ف ا  هذه االااوال تتبع وباوال ارخاوجيو في ل يو م  ا

تتخذ مواع اااوال او ترببببغي  مسببببم  اسببببم واا يصبببب  ارحا  ب ا ا  تامل م ام ا مع 

 -م مات اااوال اخوى. وفي هذا ارصاا يتاو تساؤ  مفااه االتي: 

 كزية  ي المجال المراسمي؟  ما هي درجة الميل نحو المركزية والالمر

ت  يو اوجو ارمي  االجابو في االتي ا  ارمواف هو ارفيصببببب  ارحالم في تتجسبببببا      

ومع ل  ذرا جملو مسبببببببواات من ا ما يتللا بطبيلو واوتباط هذه االااوال بج ات 

ترببببل  مولب ارت  يو واخو يتمحوو في تةلي  هامج االجت ااات وارتفسببببيوات بربببب   

 رخاصو ب ذه االااوال.بلو ارم مات ا

نسااااتنت  مة  لن ااة ادارة المراساااام هي شااااكل تنايمي يتبر وزارة الخارجية      

 .يرأسها سفير او وزير مفوض يساعدا معاوة او معاوناة(

االبرتوكول، الاااادعوات، الماتمرات، امببببا م ببببام وواجبببببات اااوال ارمواسبببببببم      

 .واالعالم، والمواعيد(المعاهدات، الزيارات، االسبقيات، واالوسمة، 

 


