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 وأ�دافھالفصل األول: مركز حرمون.. تأس�سھ و�عر�فھ 
 

 املادة األو��: �عر�فات 
 :التعر�ف املب�ن بجانب �ل م��ا اآلتيةيقصد بال�لمات 

 ركز: مركز حرمون للدراسات املعاصرة.امل 

 .النظام األسا���: النظام األسا��� ملركز حرمون للدراسات املعاصرة 

 :و ا��لس الذي يتألف من مجموعة من ال��صيات وم�ماتھ محّددة �� �ذا  مجلس األمناء�
 النظام.

 حّددة �� �ذا النظام.املدير العام: �و ال��ص امل�لف بإدارة املركز و�مثلھ أمام الغ�� وم�ماتھ م 

 :قطاع متخصص �� أحد مجاالت عمل مركز حرمون. الوحدة �� 

  .ال��نامج: �و أحد ال��امج ال�� يطلق�ا املركز و�دير�ا من أجل تحقيق إحدى غاياتھ العر�ضة 

 ال�� يحد��ا املركز من أجل تنفيذ برامجھ، و���ل أصوًال �� الدولة  امل�اتباملركز: ��  م�اتب
 املضيفة.

 

 وامل�اتب التأس�ساملادة الثانية: 
سي�ون �� دمشق، وسيؤّسس ف��ا اس�ناًدا إ�� قانون  املقر الرئ�س ملركز حرمون للدراسات املعاصرة

ا��معيات واملؤسسات املدنية الذي سيجري اعتماده �� سور�ة ا��ديدة، لكن بحكم األوضاع ال�� تمر ف��ا 

 املعاصرة عدة م�اتب �� أماكن مختلفة خارج سور�ة.سور�ة، ُيؤّسس ملركز حرمون للدراسات 

�عمل املركز ع�� افتتاح م�اتب تمثيلية و يؤّسس مركز حرمون للدراسات املعاصرة بموجب �ذا النظام، 

 تدعم تنفيذ برامجھ ومشروعاتھ و�عزز قدرتھ ع�� توسيع �شاطھ. 

، القوان�ن السار�ة �� �ل من قطر وتركيا اس�ناًدا إ���� الدوحة وإسطنبول، �� مدين ان رئ�سانللمركز مكتب

وفق نظام ترخيص املراكز واملنظمات  بفر�سا غازي عي�تاب، ومكتب �� مدينة بار�سومكتب آخر �� مدينة 

 .برل�نتمثي�� ��  تبافتتاح مكاملدنية املعمول بھ، و�مكن 
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 املادة الثالثة: التعر�ف واأل�داف وامل�مات
مركز حرمون للدراسات املعاصرة �و مؤّسسة بحثية وثقافية مستقلة، ال �س��دف الر�ح، ُ�ع�� �ش�ل 

رئ�س بإنتاج الدراسات واألبحاث املتعلقة باملنطقة العر�ية، خصوًصا الواقع السوري، و��تم بالتنمية 

اطي و�عميم قيم ا��وار الثقافية والتطو�ر اإلعالمي و�عز�ز أداء ا��تمع املد�ي، و�شر الو�� الديمقر 

واح��ام حقوق اإل�سان، إ�� جانب تقديم االس�شارات والتدر�ب �� امليادين السياسية واإلعالمية ل���ات 

 ال�� تحتاج إل��ا �� ا��تمع السوري انطالًقا من ال�و�ة الوطنية السور�ة.  

من الوحدات التخّصصية  تحقيق أ�دافھ من خالل مجموعةع�� �عمل مركز حرمون للدراسات املعاصرة 

(وحدة دراسة السياسات، وحدة األبحاث االجتماعية، وحدة ال��جمة والتعر�ب، وحدة املقار�ات 

وحدة الدراسات االقتصادية)؛ وعدٍد من برامج العمل املساعدة (برنامج دعم ا��وار وتنمية  القانونية،

ركز)، وعدٍد من املؤسسات واملشار�ع ال�� الثقافة، برنامج تكر�م ال��صيات السور�ة، برنامج جوائز امل

ان�ثقت منھ (شبكة ج��ون اإلعالمية، مجلة "قلمون" للدراسات واألبحاث، مع�د ا��م�ور�ة ملن��يات 

البحث العل��، دار م�سلون للطباعة وال�شر والتوز�ع)؛ و�مكن للمركز أن يضيف برامج ووحدات جديدة 

 بحسب ا��اجة واأل�داف.

 

�ر�ز 
�ر�ون

�ازي 
�ن�اب

باري�

إسطنبول 

ا��و��
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 الرسالة

 ر و�عمل لغٍد أفضل لسور�ة والسور��ن، واملنطقة العر�يةنفِكّ 

 

 الرؤ�ة والطموح 

  .مركز �سا�م �� ��ضة �� الفكر، وفاعلّية �� بناء الو�� العام 

  .مركز موثوق ومعتمد �� قراءة الواقع واستقراء املستقبل 

 .مركز �عمل ع�� است��اض وتمك�ن الطاقات ال�شر�ة السور�ة، والعر�ية 

 

 واالل��اماتالقيم 

 اإل�سان �و املنطلق والغاية 

 ا��ر�ة أس�� القيم ومركز�ا 

 االس�ثمار �� العقل أ�م عناصر النجاح 

 عالقة متوازنة ومنتجة ب�ن الفرد وا��ماعة 

  املا��� دروس، والواقع مرآة، واملستقبل يصنعھ ا����دون 

 

 امل�مات واأل�داف

ج�ٍد بح�ّ� أصيل ورص�ن، وت�ناول الواقع السوري،  إنتاج املواد البحثّية العلمية ال�� �س�ند إ�� .1
 والعر�ي عموًما، اجتماعًيا واقتصادًيا.

قراءات سياسية موضوعية للواقع السوري، والعر�ي، ولعالقاتھ بالعالم، وإطالق مشار�ع  .2
 ومبادرات سياسية منتجة.

وا��افظة ع�� اإلس�ام �� �شكيل رأي عام سوري حول عدد من القضايا اإل�سانية والوطنية،  .3
 الذاكرة السور�ة، بما �سا�م �� إعادة بناء ال�و�ة الوطنية السور�ة ع�� أسس جديدة. 



 
 6 

�شر الو�� الديمقراطي و�عميم قيم ا��وار، والفكر النقدي والتنو�ري، وتنمية الثقافة �� ا��تمع  .4
 السوري، والعر�ي، �� مواج�ة التيارات واأليديولوجيات املتطرفة. 

� إنضاج تصورات عقالنية حول طبيعة النظام السيا��� واالقتصادي واالجتما�� اإلس�ام � .5
ا��ديد، �� سور�ة واملنطقة العر�ية، وأسسھ وآليات إنتاجھ ومرجعياتھ، خصوًصا ما يرتبط 

 �عالقة الدين بالدولة، وعالقة الدولة باإلث�يات املتنوعة.
جتماعية والسياسية ال�� ستواج��ا دراسات و�رامج عمل ممكنة التطبيق حول املشكالت اال  .6

 سور�ة، و�لدان الر�يع العر�ي، خالل الف��ة االنتقالية و�عد�ا، ووضع أسس ملعا����ا.
تطو�ر الو�� القانو�ي العام، وإنتاج دراسات ومقار�ات قانونية ��دف إعادة بناء النظام القانو�ي  .7

 وا��قو�� �� سور�ة، و�لدان الر�يع العر�ي.
إعالم يل��م ا��ّدية والصدقية، و�ح��م أخالق ومعاي�� العمل ال��في املعروفة عاملًيا، و�توافق  .8

 مع قيم الديمقراطية وثقافة حقوق اإل�سان. 
التعرف إ�� رؤ�ة العالم تجاه ما يحدث �� منطقتنا، ونقل رؤانا وتصوراتنا إ�� العالم للتأث�� ��  .9

 سياساتھ.
ملد�ي، و�ناء الشرا�ات املنتجة مع منظماتھ، وتوف�� وسائل وآليات دعم و�عز�ز أداء ا��تمع ا .10

 التدر�ب وإعادة التأ�يل لل�وادر ال�شر�ة.
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 ال�ي�ل التنظي�� واإلدارة املركز�ة: الثا�يالفصل 
 

 ال�ي�ل التنظي�� واإلداري املادة الرا�عة: 
 

 

 

 

 

برامج املركز

برنامج دعم ا��وار 
وتنمية الثقافة

برنامج تكر�م 
ال��صيات السور�ة

برنامج جوائز املركز

املؤسسات واملشروعات 
املن�ثقة من املركز

شبكة ج��ون 
اإلعالمية

مجلة قلمون 
للدراسات واألبحاث

مع�د ا��م�ور�ة 
ملن��يات البحث 

العل��

دار م�سلون للطباعة 
وال�شر والتوز�ع

قطاع العمل البح��

وحدة دارسة 
السياسات

وحدة األبحاث 
االجتماعية

وحدة املقار�ات 
القانونية

وحدة الدراسات 
االقتصادية

وحدة ال��جمة 
والتعر�ب

وحدة تحر�ر اللغة 
العر�ية

قطاع الدعم وا��دمات 
اإلدار�ة

امل�اتب التمثيلية (
)للمركز

إدارة العالقات العامة

إدارة املوارد ال�شر�ة

إدارة الشؤون املالية

إدارة أنظمة املعلومات 
واإلنتاج الف��

إدارة اإلنتاج الف��

التنفيذي املكتب  

 املدير العام

 مجلس األمناء

إدارة أنظمة املعلومات

أ�اديمية قاسيون
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 مجلس أمناء املركز : ا��امسةاملادة 
، وضع ا��طة العامة لعمل املركز وموازنتھ ”مركز حرمون للدراسات املعاصرة“يتو�� مجلس األمناء �� 

السنو�ة وإقرار م��ان�تھ عن السنة املن��ية، وُ�قدم ما يراه مناسًبا من مق��حات وتوصيات إلدارة املركز، 

 .للمركز، مرًة واحدًة سنوً�ا ع�� األقل و�جتمع، بدعوة من املدير العام

 

 املدير العام للمركز املادة السادسة: 
و��ون ال��ص الذي يمثل املركز أمام ا���ات الرسمية وأمام الغ��، و�وقع عن املركز  يتو�� إدارة املركز،

�� تنفيذ سياسة املركز ومق��حات  ال�� �ساعده ملدير العام بأوسع الصالحيات�� جميع األمور، و�تمتع ا

وتوصيات مجلس األمناء، وإدارة جميع األعمال ا��اصة باملركز، ماعدا األعمال ا��فوظة صراحة إ�� 

�أذن بإجراء عملياتھ ع�� اختالف�ا و�ضع شروط�ا، و���م املدير العام ال��امات املركز �افة، و مجلس األمناء. 

، مدراء امل�اتب مدراء قطاع الدعم واإلدارةو�دعو املدراء (تحر�ك�ا، و�فتح ا��سابات املصرفية و�فوض ب

) إ�� االجتماع و�دير االجتماعات، و�دعو مجلس واملؤسسات املن�ثقة ال��امجالوحدات التخصصية و و 

د جدول أعمال ا��لسة، و�ع�ن األمور  األمناء لالجتماع �� مقر املركز مرة ع�� األقل �� السنة، و�حّدِ

د صالحيا��م املطروح ة للمناقشة واإلقرار، و�نظم أعمال م�اتب املركز، و�ع�ن و�عزل املوظف�ن و�حّدِ

، و�حدد أيًضا شروط �عيي��م وصرف�م من ا��دمة. و�ذه الصالحيات املب�نة م�افآ��مو وروات��م وأجور�م 

ا جاء من نصوص �� أعاله وردت ع�� س�يل الذكر ال ا��صر، إذ ل�س لصالحيات املدير العام من حد إال م

 القوان�ن العامة و�� �ذا النظام األسا���. 

 

للمدير العام أن يفوض من يراه مناسًبا بجزٍء من م�ماتھ وصالحياتھ ع�� نحو موّقت أو طو�ل األجل بحسب 

و�س�ر ع�� أن ال يقوم املركز إال باألعمال ا��ّددة �� نظامھ و�� إطار القواعد مقتضيات مص��ة العمل، 

 خلية للمركز.الدا

 

ي�لف املدير العام مدير مكتبھ بمتا�عة عدد من األمور، و�عّد ما يصدر من  مدير مكتب املدير العام:

 قرارات و�عليمات من ال��يد الرس�� ملدير مكتب املدير العام ع�� أنھ صادر عن املدير العام بصورة رسمية.
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 التنفيذي املكتب: السا�عةاملادة 
قطاع الدعم واإلدارة و�عض  ومديري  امل�اتب التمثيلية مديري من  امؤلًف  ًياتنفيذ مكتًبا�ش�ل املدير العام 

 .واملؤسسات املن�ثقة من املركزالوحدات التخصصية مديري 

مرة  املكتبجتمع �و  ، و�رأس املدير العام اجتماعا��ا،إدارة األمور التنفيذية �� املركز املكتب اتو�� �ذي

التقار�ر السنو�ة  و�عّد تو�� مناقشة س�� عمل املركز و�رامجھ من مختلف ا��وانب، �ش�رً�ا ع�� األقل، و 

 ال�� تناقش �� مجلس األمناء.

 

دات عمل   التنفيذي:  املكتبمحّدِ

طبيعة إدار�ة تنفيذية، ومن م�ّماتھ متا�عة س�� العمل، وتحقيق التواصل  وذ التنفيذي املكتب .1
ومع املسؤول�ن عن ال�شاطات الرئ�سة، إضافة  امل�اتب واألقسام ا��تلفة،والت�سيق الفعال ب�ن 

 إ�� متا�عة تنفيذ قرارات املدير العام، وتوصيات مجلس أمناء املركز.
واملسؤول�ن عن  امل�اتبل�� تتطلب الت�سيق والتعاون ب�ن ت�ون األولو�ة �� اللقاء للموضوعات ا .2

لبح��ا ��  أو مؤسسة أو �شاط أو برنامج قسمال�شاطات الرئ�سة، وت��ك القضايا ا��اصة ب�ل 
 اجتماعات خاصة.

يقوم بإعداد جدول أعمال االجتماع ، مدير مكتب املدير العامسكرت�� �و  التنفيذي للمكتب .3
محضر  و�عدالتنفيذي، و�وزعھ عل��م قبل ثالثة أيام ع�� األقل،  املكتببال�شاور مع أعضاء 

 االجتماع �� ��اية �ل لقاء بت�ليف من املدير العام.
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 قطاع الدعم وا��دمات اإلدار�ة: الثالثالفصل 
 

 قطاع الدعم وا��دمات اإلدار�ةمكونات : الثامنةاملادة 
 �ش�ل العامة والعالقات والتق�� واملا�� اإلداري  العمل تنظم ال�� الرئ�سة اإلدارات القطاع �ذا يضم

 و�شمل، منھ املن�ثقة واملؤسسات املركز أقسام جميع إ�� -االختصاص بحسب- الدعم وتقدم مركزي،

 اإلدارات واألقسام املو��ة �� الش�ل اآل�ي:

 

 

   لمركزامل�اتب التمثيلية ل يرو مداملادة التاسعة: 
لھ بحسب تقديرات إدارتھ وا��اجة إ�� تنفيذ أ�دافھ و�رامجھ، و�تو�� �� فتح  تمثيليةم�اتب يفتتح املركز 

وفق القوان�ن واألنظمة النافذة �� البلد،  املكتبأي فرع وجود جواٍل وتجمعات سور�ة وازنة، و���ل 
�وحدة عمل  املرتبط بالتقسيمات املركز�ة األساسية �� املركز، بحيث �عمل املركز�ادره  مكتبو��ون ل�ل 

 مت�املة.

 

قطاع الدعم 
وا��دمات اإلدار�ة

إدارة املوارد 
ال�شر�ة

إدارة 
الشؤون 

املالية

إدارة 
العالقات 

العامة

االنتاجإدارة 
الف��

إدارة أنظمة 
املعلومات

امل�اتب 
التمثيلية 

للمركز
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 :مدير املكتب التمثي��م�مات 

ومية وغ�� ا���ومية �عالقات عامة مع ا���ات ا��، و ز حرمون ومديره العام أمام الغ��تمثيل مرك .1
 ، أو مع املدير العام مباشرة.بالت�سيق مع مدير العالقات العامة �� املركز ،�� البلد املع��

�� قرار  مسؤوًال مالًيا وإدارً�ا بحدود الصالحيات ال�� يمنح�ا لھ املدير العام املكتبي�ون مدير  .2
التعي�ن، و�عمل �� �ذه ا��قول تحت إشراف املوارد ال�شر�ة واملالية املركز�ة، و�االس�ناد إ�� 

 النظام الداخ�� املعتمد من إدارة املركز.

 

 إدارة املوارد ال�شر�ة املادة العاشرة:
العاملون �� مركز حرمون للدراسات املعاصرة و�� ال��امج واملؤسسات املن�ثقة منھ، ع�� مدن يتوّزع 

عديدة، يملك املركز �� �عض�ا م�اتب تمثيلية مثل الدوحة وغازي عي�تاب، ولھ �� �عض�ا اآلخر مقاّر 

عامل�ن خارج امل�اتب ملنتدياتھ وصالوناتھ ا��وار�ة مثل: الغوطة الشرقية (منتدى ز�تون). و�ناك عدد من ال

واملقاّر، الذين يؤّدون أعمال�م ع�� شبكة اإلن��نت، ما يقدم الكث�� من مزايا االن�شار واملرونة وخفض 

 الت�اليف، داخل سور�ة وخارج�ا.

 

 :باآل�ي��تم إدارة املوارد ال�شر�ة 

 وحدة التخطيط والتنمية 
املركز واملؤسسات املن�ثقة  وحاجات أ�دافتقدير ا��اجات من املوارد ال�شر�ة بما ي�ناسب مع  .1

 منھ.
التعرف إ�� امل�مات املطلو�ة وتحليل الوظائف املطلو�ة بالتعاون مع مديري وحدات و�رامج  .2

 ومؤسسات املركز لإلعالن عن الوظائف. 
 تصميم ال�يا�ل التنظيمية بما يضمن حسن س�� العمل. .3
، املسؤوليات ومواصفات شاغل��ا�سمية الوظائف وتوصيف املواقع الوظيفية وتحديد  .4

 مديري  مع بالتعاون ، استقطاب الكفاءات امل�نية وتنظيم عملية االختيار والتعي�ن والتعاقدو 
 .املركز ومؤسسات و�رامج وحدات
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ضع برامج التدر�ب وت�سيق ، و دعم املسار الوظيفي، وتنظيم عملية قياس مستوى أداء العامل�ن .5
 .املركز ومؤسسات و�رامج وحدات مديري  مع بالتعاون ، �شاط التطو�ر امل��

 
 وحدة الرواتب والتعو�ضات 

 تقييم الوظائف وتصميم �ي�ل األجور  .1
 إعداد جداول الرواتب واالستحقاقات .2
 تحديد التعو�ضات والعالوات والبدالت. .3

 
  وحدة ا��دمات وشؤون العامل�ن 

الناظمة ل�ا ومتا�عة حسن وضع سياسة إدارة شؤون العامل�ن �� املركز وتحديد اإلجراءات  .1
 تطبيق�ا.

 تصميم النماذج ا��اصة �شؤون العامل�ن.  .2
 حفظ ��الت العامل�ن وتحدي��ا. .3
 تقديم املساعدة واملشورة، وتوف�� ب�ئة عمل إيجابية و�عز�ز التواصل الداخ�� وتحف�� العامل�ن. .4
 .اال�تمام بتلبية معاي�� ال��ة وتوف�� شروط السالمة امل�نية .5

 

 إدارة الشؤون املالية :ا��ادية عشراملادة 
 ��وحدة التخطيط والتحليل املا 

، واملشاركة �� وضع مسودة ا��طط جمع وتص�يف البيانات واإلحصاءات وتحليل القوائم املالية .1
 االس��اتيجية للمركز واملؤسسات املن�ثقة منھ.

 للموارد املالية.ديم التوصيات الالزمة لالس�ثمار األمثل دراسة جدوى املشروعات وتق .2
إعداد مسودة املوازنات السنو�ة بالتعاون مع األقسام واملؤسسات املن�ثقة من املركز و�ما ي���م  .3

 مع خططھ واس��اتيجيتھ، وتقديم�ا إ�� املدير العام ومجلس األمناء..
 بالتعاون مع اإلدارات األخرى �� املركز ومؤسساتھ. الطوارئ إدارة ا��اطر وإعداد خطط  .4
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  وحدة إدارة ا��سابات 
 إعداد ا��سابات ا��تامية للمركز واملؤسسات املن�ثقة منھ. .1
 إدارة حسابات املركز ومؤسساتھ لدى البنوك بكفاءة. .2
 ���يل العمليات ا��سابية وفق املعاي�� ا��اس�ية الدولية. .3

 
  وحدة إدارة ا��ز�نة 

 إدارة النقد �� ا��زائن بما يل�� حاجات املركز ومؤسساتھ. .1
 والدفع وحفظ أموال املركز وغ���ا وفق األنظمة املعتمدة. تنفيذ عمليات الصرف والقبض .2
 إدارة املستودعات وا��رد. .3

 

 ��وحدة الرقابة والتدقيق الداخ 
ضمان تنفيذ العمليات املالية وا��اس�ية وفق النظام املا�� وا��اس�� للمركز واملؤسسات املن�ثقة  .1

 منھ.
�ن واألنظمة النافذة �� بلد املقر، بما ف��ا �سديد الضرائب والرسوم امل��تبة التأكد من تلبية القوان .2

 ع�� عمل املركز ومؤسساتھ.
 الرقابة ع�� األصول وموجودات املركز وممتل�اتھ. .3
 الرقابة ع�� ال��الت املالية والوثائق ا��اس�ية. .4
 إصدار تقار�ر دور�ة حول نتائج التدقيق الداخ��. .5

 

 �� املوارد ال�شر�ة والشؤون املالية قواعد ناظمةشر: املادة الثانية ع
 �عمل املركز كمنظمة غ�� ر�حية تخدم النفع العام. .1
ي�ون للمركز موازنة سنو�ة تمّول من ��صيات وج�ات مانحة سور�ة وعر�ية ودولية ال تؤثر ع��  .2

قواعد النظام املا�� استقاللية قراراتھ وأ�دافھ، وتصرف إيراداتھ �افة ألغراض وغايات املركز وفق 
 وا��اس�� الذي يوضع ل�ذه الغاية.
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ز مجلس أمناء املركز خطة مالية سنو�ة عامة ع�� �يئة �سب مئو�ة توّزع بحسب برامج  .3 يجّ�ِ
املدير العام بوضع املوازنة التفصيلية بالتعاون مع بقية  و�ضع، ومؤسساتھ وفاعليات املركز

 سسات املن�ثقة. إدارات املركز املالية وال�شر�ة واملؤ 
تبدأ السنة املالية للمركز �� أول ش�ر �انون الثا�ي/ يناير، وت�ت�� �� آخر ش�ر �انون األول/ د�سم��  .4

من �ل سنة. وُ�س�ث�� من ذلك السنة املالية األو�� ال�� تبدأ من تار�خ مباشرة املركز لعملھ وت�ت�� 
 �� آخر ش�ر �انون األول/ د�سم��.

 بقيد مزدوج أصوًال.  يمسك املركز محاسبة .5
تتعاقد إدارة املركز مع مكتب محاسبة قانو�ي وفق األصول ليقوم بمراجعة امل��انية السنو�ة،  .6

و�قدم تقر�ره وفق األصول املرعية مع مراعاة ال�شر�عات ا��لية النافذة �� البلدان ال�� توجد ف��ا 
 م�اتبھ.

�ل سنة مالية تقر�ًرا حول السنة املالية املنصرمة، يضع املدير العام خالل األش�ر الثالثة األو�� من  .7
مرفًقا بم��انية املركز لتلك السنة وفق األصول املرعية �� قواعد ا��اسبة وتقر�ر تدقيق�ا، مع جرد 

 بموجودات املركز.
يرفع املدير العام امل��انية وا��سابات املنصوص ع��ا مع مس�ندا��ا إ�� مف���� ا��سابات قبل  .8

 ًما ع�� األقل من اجتماع مجلس األمناء. ثالث�ن يو 
 .تحفظ دفاتر املركز و��التھ ووثائقھ مدة خمس سنوات .9

يمنع ع�� أي موظف رس�� �� املركز مزاولة أي عمل آخر �� أثناء عملھ ضمن مركز حرمون أو  .10
مؤسساتھ املن�ثقة من دون موافقة املدير العام للمركز، و���تب ع�� حصول ذلك إ��اء عمل 

 وحرمانھ من �عو�ضاتھ. ظف �� املركزاملو 
البلد الذي يقطنھ ، الكفاءة واأل�لية تحدد رواتب املوظف�ن ودرجا��م اس�ناًدا إ�� عدة معاي��: .11

 ...إ��.املدة الزمنية ال�� أمضا�ا املوظف �� املركز ، طبيعة العمل ذا��ا، ا����ات السابقة، املوظف
 يقيمون ف��ا.تصرف رواتب املوظف�ن �عملة البلد ال��  .12
 إشراف تحت منھ املن�ثقة واملؤسسات املركز م�اتب �� واملالية ال�شر�ة املوارد مسؤولو �عمل .13

 .اإلدار�ة وا��دمات الدعم قطاع �� املركز�ة اإلدارات
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 إدارة العالقات العامة ة عشر: لثاملادة الثا
 شبكة وتوسيع ،ا��م�ور  مع عالقاتھ �عز�ز املركز �� عمل تدعم ال�� اإلدارة �� العامة العالقات إدارة

 طرًقا متبعةً  ،و�شاطاتھ و�رامجھ تھاوسياس املركزب التعر�ف خالل من ومؤسسات، أفراد مع عالقاتھ

 .عل��ا ثقة وا��فاظال عديدًة لكسب

 

 :العامة العالقات إدارة أ�داف ووظائف ومجاالت عمل

 املن�ثقة واملؤسسات التخصصية ووحداتھ و�رامجھ ل�شاطھ وال��و�ج باملركز ا��م�ور  �عر�ف .1
 .عنھ

 ا��ار�� ا��م�ور  مع ومتا�ع��ا، والتواصل املستمر وتأصيل�ا والعامة، ا��ارجية املركز عالقات بناء .2
  .ورسمية عامة و��صيات أفراد من

 وغ�� ا���ومية وا���ات البحثية املراكز :مثل الداعمة، واملؤسسات املركز ب�ن عالقات شبكة بناء .3
 والدولية. العر�ية املد�ي، ا��تمع ومنظمات اإلعالمية والشب�ات ا���ومية

 .املركز عالقات قاعدة توسيع ��دف والفاعليات ال��امج وتنفيذ اق��اح .4
 .العل�� البحث أساليب اتباع خالل من العام الرأي اتجا�ات وقياس تقو�م .5
 .والدولية ا��لية واملكتو�ة، واملسموعة املرئية اإلعالمية بالوسائل املركز صلة تدعيم .6
 .��افية ومؤتمرات واجتماعات ولقاءات عمل وورشات ندوات من املركز فاعليات تنظيم .7
 منھ، املن�ثقة واملؤسسات باملركز التعر�فية ا��اصة وامل�شورات الكت�بات وإخراج إعداد .8

 .وفاعلياتھ و��شاطھ
  املركز. عن ُت�شر واآلراء ال�� األخبار رصد .9

 

 :العامة العالقات إدارة ضوابط

 ومتا�ع��ا منھ املن�ثقة واملؤسسات املركز عالقات ت�و�ن عن املسؤولة ا��صر�ة ا���ة اإلدارة ُ�عد .1
 .واس�ثمار�ا

 .حصًرا العامة العالقات مدير خالل من اإلدارة مع األخرى  اإلدارات تواصل يجري  .2
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 العالقات مدير طر�ق عن ج�ة أي مع متا�ع��ا أو العالقات بإ�شاء ا��اصة القرارات اتخاذ يجري  .3
 .العامة

 طلب بموجب إال الغ�� مع التواصل بيانات مشاركة العامة العالقات إدارة �� للعامل�ن يجوز  ال .4
 .املعلومات خصوصية ع�� ل��فاظ وذلك الس�ب، فيھ مو�ً�ا مديره إ�� ُيقدم

 تقار�ر املدير يطلب أن و�مكن العام، املدير إ�� ُتقدم ش�ر�ة تقار�ر العامة العالقات مدير ُ�عد .5
 .ا��اجة عند أخرى 

 

 الوحدات التا�عة إلدارة العالقات العامة:

 وحدة التوثيق واألرشفة   
 تبو�ب الكتب واملطبوعات وامل�شورات وتص�يف�ا وف�رس��ا. .1
 العمل ع�� إغناء املكتبة وشراء الكتب وتنظيم عملية إعارة الكتب و�يع�ا و�سو�ق�ا. .2
 البيانات وأرشف��ا وت�سيق�ا وحفظ�ا بحيث يمكن الوصول إل��ا �س�ولة.توثيق  .3
بالتعاون  تجميع القوان�ن واألنظمة وال��اخيص ال�� يخضع ل�ا عمل املركز �� الدول ال�� �عمل ف��ا .4

 .مع إدارة املوارد ال�شر�ة واملالية
 

 ���وحدة التواصل والتعاون املؤس 
 �� الوصول إ�� مخرجات املركز.توثيق الصلة مع ا��م�ور، ومساعدتھ  .1
 استقبال جم�ور املركز والرد ع�� االستفسارات العامة و�حث ش�اوى ا��م�ور ومتا�ع��ا. .2
بما يتعلق بمسألة العالقات  حسابات املركز ومؤسساتھ ع�� مواقع التواصل االجتما�� متا�عة .3

 .العامة، بالت�سيق مع املسؤول�ن املباشر�ن عن �ذه ا��سابات
ا��م�ور بمطبوعات املركز والعمل الدائم ع�� تطو�ر�ا بما ي�ناسب مع تطور ��م عمل تزو�د  .4

 املركز و�شمل ذلك الدليل التعر�في باملركز ومؤسساتھ إضافة إ�� التقار�ر السنو�ة.
 �عز�ز شبكة عالقات املركز مع مراكز األبحاث والدراسات لبناء شرا�ات تخدم أ�داف املركز. .5
ركز واملؤسسات ا��لية، واملشاركة �� الفاعليات الثقافية واملعارض ال�� تناسب دعم الصلة ب�ن امل .6

 مع طبيعة عمل املركز.
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 وحدة ال�سو�ق وتنظيم الفاعليات 
 إدارة ال�و�ة البصر�ة للمركز، وتطو�ر دليل خاص ��ا وضمان ا���ام جميع مخرجات املركز معھ. .1
 وتصميم اإلعالنات وتنفيذ ا��مالت اإلعالنية.تصميم وتنفيذ مطبوعات املركز وتطو�ر�ا،  .2
 تصو�ر وتوثيق وحفظ فاعليات املركز وإعداد تقار�ر خاصة ��ا. .3
تنظيم الفاعليات ا��تلفة، بما ف��ا تج��� م�ان عقد�ا، وتوجيھ الدعوات إ�� املشارك�ن واال�تمام  .4

 باألمور اللوجس�ية ال�� تدعم تنفيذ�ا بالش�ل الالئق.
ية، و�عز�ز حضور املركز لدى اإلعالم وتوف�� التغطية اإلعالمية موسائل اإلعال التواصل مع ال .5

 املناسبة إلبراز �شاط املركز ومؤسساتھ.
 رصد آراء ا��م�ور وتوج�ا��م وقياس درجة الر��� عن مخرجات املركز ومؤسساتھ. .6

 

 إدارة أنظمة املعلوماتعشر:  الرا�عةاملادة 
  املعلوماتنظم وحدة إدارة 

 .معلوما��ا أمن وضمان املركز وأج�زة و�رامج بيانات وقواعد مخدمات وإدارة ��يئة .1
 .صالحيا��ا��  والتحكم ا��تلفة اإللك��ونية املواقع ع�� تقنًيا املركز حسابات وإدارة بناء .2
 .صالحيا��ا��  والتحكم تقنًيا للمركز اإللك��ونية املواقع إدارة .3
 .األخرى  اإلدارات مع بالت�سيق املركز مخرجات �شر عمليات إدارة .4

 
 ��وحدة ال��مجة والتطو�ر التق 

 أتمتة عمل املركز وتصميم ال��امج الضرور�ة لعمل اإلدارات ا��تلفة. .1
 تصميم املواقع اإللك��ونية وتطو�ر�ا. .2
 .باملركز ا��اصة والكت�بات والكتب والتقار�ر القوالب إخراج .3

 

 ��وحدة الدعم الف 
 واملعدات االلك��ونية. صيانة األج�زة التقنية .1
 للمستخدم�ن.دعم الكفاءة ال�شغيلية وتقديم الدعم الف��  .2
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 العمل البح��قطاع : الرا�عالفصل 
 

يحتوي املركز ع�� سّت وحدات تخّصصية، و�توّزع العاملون ف��ا ع�� م�اتب املركز ا��تلفة، و�عض�م 

الوحدات أيًضا نتاجات من غ�� العامل�ن �� املركز �عمل �� �ذه الوحدات من خارج امل�اتب، و�ستقبل �ذه 

 اس�ناًدا إ�� معاي�� دقيقة مذ�ورة �� شروط وسياسة ال�شر.

 

 وحدة دراسة السياسات عشر:ا��امسة املادة 
م �ذه الوحدة الدراسات والتحاليل واملقاالت السياسية بالتناغم مع حوادث الواقع �� سور�ة واملنطقة  تقّدِ

م أيًضا رصًدا العر�ية، وارتب اطاتھ اإلقليمية والدولية (تحليل سيا���، تقدير موقف/ دراسة حالة)، وتقّدِ

للواقع السوري �� أحيازه ا��تلفة، السياسية والعسكر�ة واالقتصادية، وت�شر بصورة تقر�ر أسبو�� أو 

ركز ت�شر ش�ري (مرصد حرمون)، و�مكن لوحدة الدراسات السياسية أن �ستقبل إس�امات من خارج امل

بأسماء أ��ا��ا �� حال �انت متوافقة مع املعاي�� املعتمدة �� املركز �غض النظر عن االتفاق بالرأي أو 

 عدمھ.

�س�� وحدة دراسة السياسات أيًضا لتقديم مبادرات سياسية توج��ا إ�� القوى والتيارات السياسية 

وتطو�ر أدا��م وممارسا��م بما يخدم وأ��اب القرار �� املنطقة ��دف دفع�م إ�� ا��وار والتجمع 

 التوج�ات الديمقراطية واالرتقاء بحقوق اإل�سان �� املنطقة.

تجتمع وحدة دراسة السياسات �ش�ل دوري مرة �ل أسبوع، لل�شاور حول الوضع السيا��� �� سور�ة 
ا توّزع ع�� بقية واملنطقة، ولت�ليف أحد أعضا��ا بكتابة املسودة األو�� للدراسة التالية، و�عد إنجاز�

 األعضاء لوضع مالحظا��م، ومن ثّم تصدر �� صيغ��ا ال��ائية.

 

 وحدة األبحاث االجتماعيةعشر:  السادسةاملادة 
و�� الوحدة املسؤولة عن إنتاج املواد البحثّية العلمية ال�� �س�ند إ�� ج�ٍد بح�ّ� أصيل ورص�ن متوافق مع 

أن ت�ّلف باحث�ن من خارج املركز بإنتاج عدد من الدراسات أصول العمل البح�ّ� العل��، و�مكن ل�ا 

 واألبحاث وفًقا ��طة عمل املركز، كما �شرف ع�� األبحاث ال�� ترد إ�� املركز من دون ت�ليف.
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و�� مسؤولة أيًضا عن اختيار الكتب وتقديم قراءات نقدية وتحليلية ل�ا، و�مكن ل�ا استقبال مراجعات 

 �انت متوافقة مع معاي�� املركز �� االختيار والتحليل.من خارج املركز �� حال 

 

 وحدة املقار�ات القانونيةعشر:  السا�عةاملادة 
م �ذه الوحدة قراءات قانونية لبعض حوادث الواقع، كما تضع ع�� جدول أعمال�ا إنتاج دراسات  تقّدِ

 ومق��حات قانونية ��دف إعادة بناء النظام القانو�ي �� سور�ة املستقبل.

 عمل�ا:آلية 

ت�ليف باحث�ن سور��ن متخصص�ن بالقانون الدو�� وحقوق اال�سان إلنجاز دراسات وأبحاث  .1
 حول املوضوعات السابقة مقابل أجور مادية محددة.

ص�ن  بناء برنامج الباحث�ن الزائر�ن الدولي�ن: .2 برنامج ��ذب املتطوع�ن الدولي�ن والعرب املتخّصِ
�سا�ي، قانون حقوق اال�سان، قانون دستوري، وغ���ا) إلجراء إبالقانون (قانون دو��، قانون دو�� 

 دراسات أو أوراق قانونية مختصرة.   
نونية تنظيم الندوات وا��اضرات والورشات ا��وار�ة �ش�ل دوري من خالل وحدة املقار�ات القا .3

 حول موضوعات محّددة.

 

 وحدة الدراسات االقتصاديةعشر:  الثامنةاملادة 
�ع�� �ذه الوحدة بدراسة قطاعات االقتصاد السوري: الصناعة والزراعة والتجارة والطاقة وا��دمات... 

إ��، واستكشاف التأث��ات املتبادلة ب�ن السياسة واالقتصاد، إضافة إ�� دراسة موضوعات محددة تتعلق 

ت�اليفھ ومصادر تمو�لھ بالفقر والعمالة، والتأث��ات االقتصادية ل��صار وا��رب، وإعادة اإلعمار و 

تناول موضوعات اقتصادية ذات عالقة بالصراع ا��تملة، وأساليب وأ�داف التنمية املتوخاة، فضًال عن 

 �� سور�ة، واقتصاد الالعب�ن اإلقليمي�ن والدولي�ن، وعرض �عض التقار�ر االقتصادية العاملية.
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 وحدة ال��جمة والتعر�ب: التاسعة عشراملادة 
املسؤولة عن ترجمة ما يصدره املركز باللغة العر�ية، وفًقا الختيار إدارة املركز، إ�� عدٍد من  و�� الوحدة

اللغات األخرى، رغبة من املركز �� إيصال تحليالت املركز ودراساتھ و�عض إصداراتھ إ�� الناطق�ن باللغات 

ت امل�مة من اللغات األخرى إ�� األخرى؛ واملسؤولة أيًضا عن ترجمة عدٍد من األبحاث والدراسات واملقاال 

من أجل �عر�ف الباحث�ن وامل�تم�ن السور��ن ببعض ما ي�شر عن سور�ة واملنطقة �� مراكز  اللغة العر�ية

 .األبحاث وال��افة العاملية

 

 وحدة تحر�ر اللغة العر�ية: العشروناملادة 
م�مة وحدة تحر�ر وتدقيق اللغة العر�ية �� تدقيق جميع النصوص ال�� تصدر عن املركز �� وحداتھ 

وأقسامھ ومؤسساتھ �ل�ا قبل �شر�ا، من أجل إنتاج كتب وأوراق بحثية ومقاالت بلغة عر�ية سليمة 

 اللغوي" "مرشد حرمون ووا��ة؛ و�ذه الوحدة معنية بتطو�ر قواعد موحدة لعملية التدقيق والتحر�ر 

 الذي ُ�غ�� تدر�جًيا من خالل املمارسة. 
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 برامج املركزالفصل ا��امس: 
 

من أجل تحقيق أ�دافھ، أطلق املركز عدًدا من ال��امج النوعية التخّصصية، ول�ل برنامج م��ا مسؤول 

�ل املتوافر، يتا�عھ؛ و�مكن إلدارة املركز إضافة برامج جديدة بحسب األولو�ات ال�� يفرض�ا الواقع والتمو 

و�إم�ا��ا أيًضا أن �عدل إطار عمل �ل برنامج ومجالھ، وأن تضيف إليھ أو �عيد النظر فيھ، وفق تطورات 

 الواقع والتجر�ة العملية.

 

 برنامج دعم ا��وار وتنمية الثقافة: ا��ادية والعشروناملادة 
حرمون، و�تمثل �ذا ال��نامج ب�شكيل ش�لت ا��اجة إ�� ا��وار وإشاعة الثقافة أحد أ�داف تأس�س مركز 

عدد من الصالونات واملنتديات ا��وار�ة؛ وقد أطلق املركز ثالثة صالونات حوار�ة، األول �و (صالون 

�نانو) ل��وار حول القصية الكردية �� سور�ة، والثا�ي (صالون ال�واك��) ل��وار حول قضايا الدين 

ن) ��دف دعم قضية ا��والن وإبقا��ا حية �� عقول السور��ن. والدولة وا��تمع، والثالث (صالون ا��وال 

 ول�ذه الصالونات أنظمة عمل وخطط عمل سنو�ة محّددة.

أدرج مركز حرمون أيًضا �� برنامج عملھ إطالق مجموعة من املنتديات، غاي��ا تحف�� وتنمية ا��وار ب�ن 

ا��تمعية امل��ة وا��ار�ة والبعيدة السور��ن حول مختلف القضايا السياسية والفكر�ة والثقافية و 

الذي خبا ن�يجة طول ف��ة وخصوًصا ب�ن الشباب السوري، املدى، واإلس�ام �� إ�عاش ا��راك املد�ي 

، و��دف ا��روج بمقار�ات تص�� أن ت�ون الصراع، و�يمنة مناخ ا��رب وأخبار�ا ع�� املش�د السوري

�دف املنتديات أيًضا إ�� إيجاد تقاطعات ب�ن مخرجا��ا حلوًال أو مقدمات ��لول حول تلك املسائل. و�

ومخرجات عديد ا���ات ال�� عملت �� السياق ذاتھ، لي�ون عمل املنتديات قائًما من خالل محور�ن 

 مت�امل�ن: املبادرة واملراكمة.

ليات ب�ن ووضع املركز نظام عمل محّدد ل�ذه املنتديات من حيث أنماط �شاط�ا وآلية عمل�ا وتوز�ع املسؤو 

 أعضاء �يئا��ا اإلدار�ة وطرق �غطية �شاط�ا إعالمًيا، وعالق��ا بالوسط االجتما�� ا��يط.
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 برنامج تكر�م ال��صيات السور�ة: الثانية والعشروناملادة 
��دف �ذا ال��نامج إ�� تكر�م ��صيات سور�ة قدمت إس�امات فكر�ة أو ثقافية بارزة، وتركت أثًرا �� 

 عاصر، سواء أ�انت ��صيات قد فارقت ا��ياة، أو ما زالت �� قيد ا��ياة.تار�خ سور�ة امل

 

 برنامج جوائز املركز :الثالثة والعشروناملادة 
��دف �ذا ال��نامج من ج�ة أو�� إ�� تكر�م ��صيات سور�ة معينة �ان ل�ا دور�ا الفاعل واملم�� �� حقول 

ثانية إ�� ���يع الباحث�ن واملثقف�ن واإلعالمي�ن، املعرفة وميادين العمل الوط�� من ج�ة؛ ومن ج�ة 

خصوًصا من جيل الشباب، ع�� تقديم إس�اما��م وأعمال�م الكتابية (وأحياًنا املصورة أو املرئية) للتنافس 

 اإليجا�ي ع�� جوائز املركز �� حقول وموضوعات محددة.

 ول�ذا الغرض أعلن املركز عن جائزت�ن: 

��دف ا��ائزة إ�� اإلس�ام �� تطو�ر ال��افة العر�ية و�عز�ز  افة العر�ية:جائزة حس�ن العودات لل��

مس����ا و���يع ال��افي�ن الذين يكتبون بالعر�ية ع�� اإلبداع، خصوًصا الشباب، من خالل تكر�م 

ال���� وقد وضع املركز نظاًما أساسًيا ل��ائزة يتضمن شروط املشاركة وآلية   .املتفوق�ن واملتم��ين م��م

وأسس تأليف �يئة التحكيم وآلية عمل�ا، ومعاي�� اختيار الفائز ...إ��، وأكد املركز حرصھ ع�� إشراك 

��صيات إعالمية وثقافية وأ�اديمية عر�ية تتمتع با����ة والكفاءة والسمعة الطيبة �� �يئة تحكيم 

 .ا��ائزة �� �ل دورة من دورا��ا

��دف �ذه ا��ائزة إ�� ���يع املثقف�ن والباحث�ن من املنطقة و  ���:جائزة ياس�ن ا��افظ �� الفكر السيا

العر�ية، ع�� البحث العل�� �� قضايا وإش�االت ��م ص��ورة تطور ا��تمعات العر�ية و��ي��ا وتحوال��ا 

ومسارا��ا، و�عميق البحث �� مجال الفكر السيا��� خصوًصا، وكشف وحّل املعضالت الفكر�ة السياسية 

 .ح�ا الواقع العر�ي �� أحيازه �افة من موقع تحلي�� نقديال�� يطر 

د فيھ الشروط الواجب توافر�ا ��   وقد وضع مركز حرمون للدراسات املعاصرة نظاًما أساسًيا ل��ائزة، حدَّ

املر�� ل��ائزة، والشروط الواجب توافر�ا �� البحث املر�� ل��ائزة، إضافة إ�� تحديد ال�يئات وال��ان 

عن ا��ائزة، وآلية ال���� ل��ائزة وطرق التواصل، وال��نامج الزم�� لس�� العملية بدًءا من تقديم املسؤولة 

 .ال��شيحات ومشار�ع األبحاث وح�� إعالن أسماء الفائز�ن و�سليم ا��وائز
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 املؤسسات املن�ثقة من مركز حرمون : السادسالفصل 
 

 شبكة ج��ون اإلعالمية :الرا�عة والعشروناملادة 
ً�ا ل�ا "سور�ة ال�� �ش��نا"، وأصبح ل�ا بصمة  أسس املركز شبكة ج��ون اإلعالمية ال�� اختارت شعاًرا معّ�ِ

تقديم إعالم نو�� رص�ن ي�سم بالصدقية و�ل��م قضية الشعب  مم��ة �� الساحة اإلعالمية السور�ة، ��دف

السوري، و�سا�م �� �شر الثقافة والتنو�ر، و�ناء الرأي العام، و�عميم قيم ا��وار والديمقراطية والتنوع. 

 .وال�شر العمل آليةم�مات العامل�ن ف��ا و  ينظم ��ا خاص داخ�� نظام للشبكةو 

   

 مجلة قلمون للدراسات واألبحاث :ا��امسة والعشروناملادة 
مجلة "قلمون" لألبحاث والدراسات الفكر�ة واالجتماعية والسياسية �� مجلة بحثية علمية محّكمة 

 Kalamoonفصلية تصدر �ل ثالثة أش�ر عن مركز حرمون للدراسات املعاصرة، ول�ا رقم دو�� معياري (

dergisi - ISSN: 25481339لدراسات ومراجعات الكتب، و�تضمن �ل عدد م��ا ). وُ�ع�� ب�شر األبحاث وا

صة، و�يئة  ملًفا رئ�ًسا ومجموعة من األبواب الثابتة. وللمجلة �يئة تحر�ر علمية أ�اديمية متخّصِ

اس�شار�ة من ذوي ا����ة الواسعة، �شرف عل��ا، و�س�ند "قلمون" إ�� أخالقيات البحث العل�� وقواعد 

واظم وا��ة �� العالقة مع الباحث�ن، كما �س�ند إ�� الئحة داخلية تنّظم ال�شر املعتمدة عاملًيا، وإ�� ن

 عملية التحكيم.

للمجلة �يئة التحر�ر، وقد وضعت نظاًما أساسًيا مفصًال يتضمن معاي�� �شر األبحاث �� ا��لة، ومعاي�� 

راجع، ونظام �شر مراجعات الكتب، وإجراءات ال�شر، وأخالقيات ال�شر، وطر�قة كتابة ال�وامش وامل

 امل�افآت املالية، وتوز�ع املسؤوليات ب�ن أعضا��ا.

 

 مع�د ا��م�ور�ة ملن��يات البحث العل�� :السادسة والعشروناملادة 
تمارس �شاط�ا ع�� شبكة �و منّصة �عليمية وتدر��ية  "مع�د ا��م�ورّ�ة ملن��ّيات البحث العل��"

وجاء إ�شاء املع�د بحكم وجود حالة من   عندما تكون ممكنة.املعلوماتّية، أو من خالل لقاءات ف��يائية 
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توثيق، تقار�ر، دراسات،  –الضعف املعر�� لدى قطاٍع واسٍع من الشباب العامل �� نطاق البحث �� سور�ة 

، ووجود عدد كب�� من املوضوعات ال�� تحتاج إ�� البحث العل�ّ�  -إ��. …إعالم بديل،  بمنا�� البحث العل�ّ�ِ

وللمع�د نظام أسا��� يحدد �ي�تھ األ�اديمية وم�ما��ا ووسائل وآليات العمل وطرق  .اقع السورّي �� الو 

 اختيار املقبول�ن اس�ناًدا إ�� معاي�� علمية وا��ة.

 

 دار م�سلون للطباعة وال�شر والتوز�ع :السا�عة والعشروناملادة 
ست  ّسِ

ُ
�انون األول/ د�سم��  28تركيا ��  –غازي عنتاب للطباعة وال�شر والتوز�ع �� مدينة ” دار م�سلون “أ

، الصادر عن املدير�ة العامة لتطو�ر ال�شر�عات 5846، وفًقا لقانون األعمال الفنية والفكر�ة رقم 2016

وال�شر من رئاسة الوزراء ال��كية، وحصلت الدار ع�� ش�ادة ال���يل من وزارة الثقافة والسياحة ب��كيا 

 .مجاالت ال�شر والتوز�ع إضافًة إ�� االست��اد والتصدير ) ضمن34864تحت رقم (

لدار م�سلون عضو�ة �� املدير�ة العامة ��قوق التأليف وال�شر، إضافًة إ�� عضو���ا �� املدير�ة العامة 

للمكتبات وامل�شورات التا�عت�ن لوزارة الثقافة والسياحة ال��كية، وذلك من أجل ا��صول ع�� األرقام 

 .لدولية ا��اصة بالكتب ال�� تصدر�ا الداراملعيار�ة ا

ت�بع دار م�سلون ملركز حرمون للدراسات املعاصرة، ول�ا �يئة إدار�ة خاصة �شرف ع�� عمل�ا وفق أسس 

 .ن واملدير التنفيذيومعاي�� وا��ة ومحّددة، و�مثل�ا أمام الغ�� مدير دار م�سلو 
 


