
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 َكس١َ
إٕ اؽاش ايكطاض املٓاغب يف ايٛقت املٓاغب ٜعترب َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت تػاعس املٓؿآت ع٢ً 
ايتكسّ ٚايٓذاح سٝح ٜعتُس لاح ٖصا ايكطاض ٚفاعًٝت٘ ع٢ً َس٣ ايػطع١ ٚايسق١ املطًٛب١ إلصساضٙ 

 َع َطاعا٠ ايٛقت ايالظّ ٚاملهإ املٓاغب يصيو .
قسز٠ يًُػ٦ٛيني يهٞ ٜتُهٓٛا َٔ تٓفٝص َٗاَِٗ ٚاؽاش  إش ال بس َٔ إعطا٤ صالسٝات

ايكطاض املال٥ِ يف سسٚز ايضالسٝات املدٛي١ هلِ إش إٔ تهًٝف ؾاغٌ ايٛظٝف١ مبٗاّ َٚػ٦ٛيٝات 
ٚٚادبات قسز٠ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ؽٌٜٛ ٚاعح بايضالس١ٝ ايالظ١َ يتٓفٝص ٖصٙ املٗاّ غٝؤزٟ 

 نفا٠٤ ٚنفا١ٜ األزا٤ ملٗاّ َٚػ٦ٛيٝات ايٛظٝف١ ٚشيو ألٕ :إىل ْتا٥ر عهػ١ٝ قس تؤثط غًبًا ع٢ً 
أ ـ ؼكٝل ايتٛاظٕ ايسا٥ِ بني ايضالسٝات ٚاملػ٦ٛيٝات ٜؤزٟ إىل ؼكٝل اْتعاّ ٚاغتكطاض ايعٌُ 

 يف اؾُع١ٝ .
ب ـ تطانِ ٚتهسؽ األعُاٍ اييت ال ٜتدص فٝٗا قطاض غبب٘ عسّ اـطٚز أٚ عسّ تفٜٛض 

 قت املٓاغب .ايضالسٝات ايالظ١َ يف ايٛ
ز ـ عسّ تفٜٛض ٚؼسٜس ايضالسٝات ٜؤزٟ إىل ايتأخط يف اؽاش ايكطاض َٚا قس ٜرتتب ع٢ً 

 شيو َٔ ايتعاَات ٚاضتباطات قس تؤثط غًبًا ع٢ً اؾُع١ٝ ػاٙ ايػري .
ز ـ عسّ ؽٌٜٛ أٚ ؼسٜس ايضالسٝات قس ٜؤزٟ إىل ايٛقٛع يف األخطا٤ عٓس مماضغ١ ايعاًَني 

 ا ٜؤزٟ إىل مماضغتِٗ ملٗاّ يٝػت كٛي١ هلِ أصاًل .ملٗاَِٗ أٚ يطمب
َٚٔ ايبسٖٞ إٔ ايتٓعِٝ ال ٜؤزٟ ٖسف٘ بسٕٚ ؼسٜس َٔ ٜتشٌُ املػ٦ٛي١ٝ ايؿدض١ٝ ع٢ً أزا٤ 
املٗاّ احملسز٠ ، ٖٚصا ايؿدط ٜتشٌُ املػ٦ٛي١ٝ عٔ زٚضٙ احملسز ي٘ اعتُازًا ع٢ً صالسٝات أٚ 

 زاض٠ ٚتٓفٝص شيو ايسٚض .غًطات تفٛض ي٘ َٔ ايٓٛع ٚايكسض ايهايف إل
َٔ ٖٓا لس إٔ املػ٦ٛي١ٝ ال تتشكل بسٕٚ صالس١ٝ أٚ غًط١ َٓاغب١ ٚناف١ٝ يتعطٜف املػ٦ٛي١ٝ 
أٟ يتشكٝل املٗاّ اييت تعٗس إىل املػ٦ٍٛ بتشكٝكٗا ، ٚأٍٚ ٖصٙ ايضالسٝات سل تٛظٜع املٗاّ أٚ 

ٚعٓاصط ايعٌُ ايالظ١َ يتٓفٝصٙ تكػِٝ ايعٌُ ع٢ً األفطاز ثِ صالس١ٝ اؿضٍٛ ع٢ً ناف١ املٛاضز 
 ٚايتٓػٝل فُٝا بني املٛاضز املاي١ٝ ٚايبؿط١ٜ املتاس١ .

ٚشيو ٜػتسعٞ بطبٝع١ اؿاٍ إعساز دساٍٚ صالسٝات ؼسز ْٛع اإلدطا٤ املطًٛب )َٓح 
 صالس١ٝ يًكٝاّ ب٘ ٚاغِ ايؿدط املفٛض بصيو (.

١ٝ ايتٓفٝص ، إش قس نُا ٜػتسعٞ إقطاض دساٍٚ ايضالسٝات بضٛض٠ زا١ُ٥ بتاضٜذ صالس
تتطًب ظطٚف ايعٌُ إدطا٤ تعسٌٜ أٚ تفٜٛض أٚ ْكٌ أٚ تكًٝط يضالسٝات بعض ايٛظا٥ف ، ٚعًٝ٘ 
فذسٍٚ ايضالسٝات ٜهٕٛ قاباًل يًتعسٌٜ ٚايتبسٌٜ سػب َكتغٝات ٚظطٚف َٚضًش١ ايعٌُ ، 



 

 

يكطاضات ٜٚتِ ايتعسٌٜ َٔ قبٌ ايػًط١ املدٛي١ بصيو ٚاييت متًو ايضالس١ٝ األع٢ً العتُاز ا
 ٚإصساضٖا ٖٚٛ ض٥ٝؼ اؾُع١ٝ .

 
 ايتعابري يف ال٥ش١ ايضالسٝات

 
 ٜهٕٛ يًتعابري يف ال٥ش١ ايضالسٝات املفّٗٛ احملسز املٛعح أَاّ نٌ َٓٗا:

"حيّغط" ٜعين إٔ ٜكّٛ بإعساز ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚاملػتٓسات املطًٛب١ ٚاييت غٛف ٜتدص 
 ًعطض ع٢ً املػت٣ٛ اإلزاضٟ األع٢ً .ايكطاض بؿأْٗا ٚدعًٗا َهت١ًُ أٚ داٖع٠ ي

"ٜٓػل" ٜعين إٔ اؾ١ٗ املدتض١ هلا عالق١ ٚظٝف١ٝ بعس٠ دٗات أخط٣ زاخٌ اؾُع١ٝ َٚٔ ثِ 
تكّٛ باالتضاٍ بٗصٙ اؾٗات يتٛفري ايبٝاْات ٚاملػتٓسات املطًٛب١ ٚإعسازٖا يف ؾهًٗا ايٓٗا٥ٞ 

 متٗٝسًا الؽاش ايكطاض بؿأْٗا .
٢ً املػتٓسات مبا ٜفٝس بأْٗا متت بططٜك١ ْعا١َٝ ٚٚفل اإلدطا٤ات "ٜٛافل" ٜعين ايتٛقٝع ع

 ٚاألْع١ُ ٚايًٛا٥ح ، إال أْ٘ ال ٜعين االعتُاز .
"ٜٛصٞ" ٜعين ضفع ايتٛص١ٝ باؽاش ايكطاض َع ؾطح األغباب ٚؼٌُ ٖصٙ ايه١ًُ َع٢ٓ أق٣ٛ 

 َٔ املٛافك١ ٚيهٔ ال تضٌ إىل َطس١ً االعتُاز .
 ايٓٗا١ٝ٥ يف اؽاش ايكطاض أٟ املٛافك١ ايطمس١ٝ. "ٜعتُس" ٜؿري إىل ايػًط١

 قٛاعس عا١َ يف ايضالسٝات
ـ جيٛظ إٔ ٜهًف نٌ صاسب صالس١ٝ َٔ ٜكّٛ مبػ٦ٛيٝات٘ ٚصالسٝات٘ أٚ دع٤ َٓٗا يف ساي١ 

 غٝاب٘  ، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايتهًٝف َهتٛبًا . 
ِٗ بؿهٌ دع٥ٞ ـ جيٛظ ألصشاب صالس١ٝ االعتُاز يف ٖصٙ ايال٥ش١ تفٜٛض بعض صالسٝات

ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايتفٜٛض َهتٛبًا -ٚيٛ يف ساٍ ٚدٛزٙ  -أٚ ٚقيت يًُػت٣ٛ ايٛظٝفٞ ايتايٞ 
 ٚتكطٙ ايػًط١ األع٢ً ، ع٢ً إٔ تبك٢ املػ٦ٛي١ٝ ع٢ً عاتل َٔ قاّ بتفٜٛض ٖصٙ ايضالس١ٝ.

ـ ال جيٛظ ألصشاب ايضالس١ٝ اعتُاز املػتٓس ايضازض يضاؿِٗ ٚيٛ نإ يف سسٚز 
ِ ، ٚإمنا جيب اعتُازٙ َٔ ايػًط١ األع٢ً َباؾط٠ ، فع٢ً غبٌٝ املجاٍ إشا نإ يًُسٜط صالسٝتٗ

ايتٓفٝصٟ صالس١ٝ اعتُاز ايضطف يف سسٚز َع١ٓٝ ، يهٔ إشا نإ ايضطف ٜتعًل ب٘ ؾدضًٝا 
 ٜطفع غٓس ايضطف العتُازٙ َٔ ايػًط١ األع٢ً .

اعتُازٖا "مماضغتٗا" يف ساي١  ـ ايضالس١ٝ املُٓٛس١ ملػت٣ٛ إزاضٟ ال جيٛظ يًُػت٣ٛ األقٌ
 غٝاب صاسب ايضالس١ٝ إال إشا صسض تفٜٛض نتابٞ بصيو.



 

 

ـ جيٛظ تطٜٛط دساٍٚ ايضالس١ٝ َػتكباًل ٚشيو بإعاف١ صالسٝات يبعض ايٛظا٥ف املػتشسث١ 
 ، ٜٚتِ إقطاض ٖصٙ ايضالسٝات َٔ قبٌ اؾ١ٗ املدٛي١ بٗصٙ ايضالس١ٝ ٚفل ٖصٙ ايال٥ش١ .

يف ٖصٙ ايال٥ش١ تهٕٛ صالس١ٝ اعتُازٙ َٔ قبٌ ض٥ٝؼ اؾُع١ٝ أٚ َٔ ـ َا مل ٜطز ي٘ ْط 
 ست٢ تتِ إعافت٘ يف ايال٥ش١ .  -َؤقتًا -ٜفٛع٘ 

 ـ تضبح ٖصٙ ايال٥ش١ ْافص٠ َٔ تاضٜذ اعتُازٖا َٔ فًؼ اإلزاض٠ أٚ َٔ ٜفٛض بصيو .
 . ايتطٜٛط. َتابع١ ٖصٙ ايال٥ش١ ٚتعسٜالتٗا ٚضفعٗا ألصشاب ايضالس١ٝ ، َٔ َػ٦ٛي١ٝ إزاض٠ 

. ؼكٝكًا يًُؤغػ١ٝ يف ايعٌُ ٚؼكٝل يًتهاٌَ ايٛظٝفٞ ٚاسرتاّ ايتدضط فإْ٘ ٜٓبػٞ عسّ 
 اعتُاز ايضالس١ٝ املُٓٛس١ يًُػت٣ٛ األع٢ً إال بعس اغتهُاٍ اإلدطا٤ات األقٌ َٔ ايضالسٝات .

 
 
 
 

  



 

 

 
 

 
  يًذُع١ٝ اـري١ٜ يتشفٝغ ايكطإٓ ايهطِٜ مبشافع١ ايعيفٞ االغرتاتٝذ١ٝٚثٝك١ 

 
 
 

 ضؤٜتٓا :

 ايطٜاز٠ يف تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚاؾٛز٠ يف ايعٌُ املؤغػٞ اـريٟ   

ايٓطام 
 ٖـ  6336-6341خالٍ مخؼ غٓٛات َٔ    ايعَين 

ْطام 
 املٓافػ١ 

ايكطإٓ ايهطِٜ مبشافعات املًُه١ ع٢ً فطٚع اؾُعٝات اـري١ٜ يتشفٝغ 
 ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

 ضغايتٓا :

تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ يؿطا٥ح اجملتُع بهٛازض َتُٝع٠ ٚبطاَر ْٛع١ٝ ٚب١٦ٝ قفع٠ بتك١ٝٓ سسٜج١ 
 يتشكٝل اـري١ٜ ملٓػٛبٝٓا ٚؾطنا٥ٓا 

 قُٝٓا : 

 اإلجياب١ٝ-5ايتهاٌَ     -3اؾٛز٠      -4االْتُا٤   -2ايؿفاف١ٝ     -6 قِٝ املٓع١ُ : 

 أٖسافٓا اإلغرتاتٝذ١ٝ :

 ؽطٜر طالب َتكٓني يًتال٠ٚ ٚاؿفغ َتأزبني بآزاب ايكطإٓ ايهطِٜ  املٓتر

 ؼكٝل ضعا املػتفٝسٜٔ َٔ اؾُع١ٝ  املػتفٝسٕٚ 

ايهفا٠٤ 
 إزاض٠ اؾُع١ٝ ٚقطاعاتٗا ٚسًكاتٗا بهفا٠٤ ٚسٛغب١ عًُٝاتٗا بفاع١ًٝ  ايساخ١ًٝ

 بٓا٤ املٓار اإلجيابٞ يًتأٌٖٝ ٚايتطٜٛط املػتُط يًعاًَني ٚايرباَر  ٚايتعًِايُٓٛ 

 ؼكٝل االغتكطاض املايٞ يتػط١ٝ مجٝع استٝادات اؾُع١ٝ اإلغرتاتٝذ١ٝ  املايٞ 



 

 

 
 

 إزاض٠ ايتطٜٛط 
 كطداتٗايًعًُٝات ايط٥ٝػ١ٝ يًذُع١ٝ ٚؼػني دٛز٠ املػتُط  ايتطٜٛط   اهلسف ايط٥ٝؼ يإلزاض٠ ٖٛ :

. 
 

 تتًدط أزٚاض اإلزاض٠  ايط٥ٝػ١ يف :    األزٚاض ايط٥ٝػ١ يإلزاض٠ :
 ٚاملتُج١ً يف : دطٝط ٚايتسضٜب يًذُع١ٝ َٚٛظفٝٗا تٓفٝص بطاَر ايتطٜٛط ٚايت ، 

o . تٓػٝل ٚتٓفٝص ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ ٚايًكا٤ات ٚاملًتكٝات ايتطٜٛط١ٜ 

o ؿػ١ًٝٝ . إعساز َٚتابع١ ٚتطٜٛط اـطط اإلغرتاتٝذ١ٝ ٚايت 

 .  اإلؾطاف ع٢ً تضُِٝ ٚتطٜٛط ايًٛا٥ح ٚايرباَر املتعًك١ بتطٜٛط ايعٌُ املؿرتى 

 . اإلؾطاف ع٢ً بطاَر اؾٛز٠ ٚايتُٝع َٚعاٜريٖا َٚػابكاتٗا 

  ْتا٥ذٗا يإلزاض٠  األزا٤ ايتعًُٝٞ ٚاإلزاضٟ ٚضفعإدطا٤ات عًُٝات ايتكِٜٛ يًتشكل َٔ َػت٣ٛ
 ايعًٝا .

 
 : ايتطٜٛطخطٜط١ اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ إلزاض٠ 

 
 

 
 
 

 
 

      
 

 

 

  

 مدير إدارة التطوير 

ٚسس٠ ايكٝاؽ 
 ٚايتكِٜٛ

 التخطيطرئيص قشم  ض٥ٝؼ قػِ اؾٛز٠ َطنع ايتسضٜب

 

 غهطتري



 

 

 ايضالسٝات
 أٚال /  املتعًك١ باإلزاض٠ َباؾط٠ :

 ايبٝإ

 املػتٜٛات اإلزاض١ٜ

َسٜطٚ 
األقػاّ 
 ٚايٛسسات

َسٜطٚ 
اإلزاضا

 ت

َسٜط اإلزاض٠ )  
 ( ١املدتض

املسٜط 
ايتٓفٝص

ٟ 

ض٥ٝؼ 
اؾُع

١ٜ 

فً
ؽ 
اإلزاض

٠ 

حيغ حيغط ايتكاضٜط ايػ١ٜٛٓ 
 ض

ٜٓػل ) إزاض٠ 
ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ 

 ٚاإلزاض١ٜ ( 
  ٜعتُس ٜٛافل

ايسضاغات ٚايبشٛخ ايع١ًُٝ 
حيغ حيغط ٚاملٝسا١ْٝ 

 ض
ٜعتُس ) إزاض٠ 

    ايتطٜٛط(

اإلٜفاز إىل بطاَر ايتسضٜب 
حيغ حيغط احمل١ًٝ 

 ض
ٜٛافل ) إزاض٠ 

   ٜعتُس ايتطٜٛط(

اإلٜفاز إىل بطاَر ايتسضٜب 
حيغ حيغط ايسٚي١ٝ  

 ض
ٜٓػل ) إزاض٠ 

  ٜعتُس ٜٛافل ايتطٜٛط(

االتفاقات ٚ االغتؿاضات 
مبا ٜكٌ عٔ ايتطٜٛط١ٜ 

 مخػني أيف ضٜاٍ 
حيغ 

 ض
ٜٓػل ) إزاض٠ 

  ٜعتُس ٜٛصٞ ايتطٜٛط(

 االتفاقات ٚ االغتؿاضات 
غُػني أيف  ايتطٜٛط١ٜ 

 ضٜاٍ فأنجط
حيغ 

 ض
ٜٓػل ) إزاض٠ 

ٜعتُ ٜٛصٞ ٜٛافل ايتطٜٛط(
 ز

إقا١َ املًتكٝات ايتطٜٛط١ٜ 
حيغ  ع٢ً َػت٣ٛ املًُه١ 

 ض
ٜٓػل )إزاض٠ 

ٜعتُ ٜٛصٞ ٜٛافل  ايتطٜٛط(
 ز

إقا١َ املًتكٝات ايتطٜٛط١ٜ 
  حيغط ع٢ً َػت٣ٛ  اؾُع١ٝ   

ٜٓػل   )إزاض٠ 
 ايتطٜٛط(

ٜٛافل ) اإلزاض٠ 
ايتابع هلا  األقػاّ 

   ٜعتُس



 

 

 
  

 ٚايٛسسات ( 

حيغط )إزاض٠    ْتا٥ر ايكٝاغات ٚايتكِٜٛ 
 ايتطٜٛط(

  ٜعتُس ٜٛافل 

املؿاضن١ يف املػابكات 
ٚاؾٛا٥ع ٚايؿٗازات احمل١ًٝ 

 ٚايسٚي١ٝ يف اؾٛز٠
حيغط  )إزاض٠   

 ايتطٜٛط(

 ٜٛافل 
ٜعتُ ٜٛصٞ

 ز



 

 

 األْع١ُ ٚايًٛا٥ح ٚاألزي١ 

 ايبٝإ

 املػتٜٛات اإلزاض١ٜ
َسٜطٚ 

األقػاّ 
 ٚايٛسسات

َسٜطٚ 
 اإلزاضات

َسٜط اإلزاض٠ )  
 ( ١املدتض

املسٜط 
 ايتٓفٝصٟ

ض٥ٝؼ 
 اؾُع١ٝ

فًؼ 
 اإلزاض٠

ايتعسٜالت ع٢ً 
ٚايًٛا٥ح اهلٝانٌ 

ايتٓع١ُٝٝ يًذُع١ٝ 
 ملػت٣ٛ اإلزاضات

 حيغط 
ٜٓػل ) إزاض٠ 

 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛافل ايتطٜٛط(

ايتعسٜالت ع٢ً 
ٚايًٛا٥ح اهلٝانٌ 

ايتٓع١ُٝٝ يًذُع١ٝ 
ملػت٣ٛ األقػاّ َٚا 

 زْٚٗا 

ٜٓػل ) إزاض٠  حيغط 
  ٜعتُس ٜٛافل ايتطٜٛط(

ايتعسٜالت ع٢ً ال٥ش١ 
ٜٓػل )إزاض٠  حيغط حيغط ايضالسٝات

 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛافل ايتطٜٛط(

ايتعسٜالت ع٢ً 
األْع١ُ اإلزاض١ٜ 
 ٚاملاي١ٝ يًذُع١ٝ 

ٜٓػل )إزاض٠  حيغط 
 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛافل ايتطٜٛط(

إعساز خط١ ايتسضٜب 
 ايفض١ًٝ ٚايػ١ٜٛٓ

)إزاض٠  ٜٛافل  حيغط 
   ٜعتُس ايتطٜٛط(

 
  



 

 

 ثاْٝا / املؿرتن١ َع إزاضات أخط٣ :
 االغرتاتٝذٝات ٚاـطط  ٚاملٛاظْات

 ايبٝإ

 اإلزاض١ٜاملػتٜٛات 
َسٜطٚ 
األقػا

 ّ
ٚايٛسس

 ات

َسٜطٚ 
اإلزاضا

 ت

َسٜط اإلزاض٠ )  
 ( ١املدتض

املسٜط 
 ايتٓفٝصٟ

ض٥ٝؼ 
اؾُع

١ٜ 

فً
ؽ 
اإلزاض

٠ 

إعساز ٚتعسٌٜ اغرتاتٝذٝات 
حيغط ) إزاض٠    اؾُع١ٝ

 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛافل ايتطٜٛط(

إعساز اـط١ ايتٓفٝص١ٜ 
حيغ حيغط ايػ١ٜٛٓ

 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛافل ٜٓػل )إزاض٠ ايتطٜٛط( ض

ايتعسٌٜ يف اـط١ ايتٓفٝص١ٜ 
مبا ال ٜرتتب عًٝ٘ َبايؼ 

 َاي١ٝ
حيغ حيغط

 ض
ٜٛافل ) إزاض٠ 

   ٜعتُس ايتطٜٛط(

اإلعاف١ أٚ ايتعسٌٜ يف 
اـط١ ايتٓفٝص١ٜ ٚاملٛاظ١ْ 

مبا ٜرتتب عًٝ٘ َبايؼ َاي١ٝ 
َع ٚدٛز َكابٌ يف -

 -اإلٜطازات هلصا ايبٓس

حيغ حيغط
 ض

ايؿ٦ٕٛ ٜٓػل )إزاض٠ 
 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(

 ٜٛافل )إزاض٠ ايتطٜٛط(
  ٜعتُس ٜٛافل

اإلعاف١ أٚ ايتعسٌٜ يف 
اـط١ ايتٓفٝص١ٜ ٚاملٛاظ١ْ 

مبا ٜرتتب عًٝ٘ َبايؼ َاي١ٝ 
بسٕٚ َكابٌ يف اإلٜطازات -
 مبا ٜكٌ عٔ ١٦َ أيف ضٜاٍ –

حيغ حيغط
 ض

ٜٓػل )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ 
 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(

 ٜٓػل )إزاض٠ ايتطٜٛط(
  ٜعتُس ٜٛافل

اإلعاف١ أٚ ايتعسٌٜ يف 
اـط١ ايتٓفٝص١ٜ ٚاملٛاظ١ْ 

مبا ٜرتتب عًٝ٘ َبايؼ َاي١ٝ 
بسٕٚ َكابٌ يف اإلٜطازات -
 مل١٦ أيف ضٜاٍ فأنجط   –

 حيغط
حيغ

 ض

ٜٓػل )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ 
 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(

 ٜٓػل )إزاض٠ ايتطٜٛط(
 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛافل

املٓاق١ً َٔ بٓس َعتُس فٝ٘ 
حيغ حيغط آخط   إىل بٓسٚفط 

 ض
 ٜٓػل )إزاض٠ ايتطٜٛط( 
   ٜعتُسٜٛافل )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ 



 

 

 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(

إٜكاف املٛاظْات ٚاـطط 
ايتٓفٝص١ٜ ايعا١َ يٛدٛز عذع 

 َايٞ 
  

حيغط ) إزاض٠ 
ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ 

 ٚاإلزاض١ٜ ( 
ٜٓػل ) إزاض٠ 

 ايتطٜٛط( 

 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛافل

 األقػاّ ٚايٛسسات ؾ٦ٕٛ 

 ايبٝإ

 املػتٜٛات اإلزاض١ٜ
َسٜطٚ 

األقػاّ 
ٚايٛسسا

 ت

َسٜطٚ 
اإلزاضا

 ت

َسٜط اإلزاض٠ )  
 ( ١املدتض

املسٜط 
 ايتٓفٝصٟ

ض٥ٝؼ 
اؾُع

١ٜ 

فً
ؽ 
اإلزاض

٠ 
فتح َطنع تسضٜب دسٜس 

أٚ غًل َطنع أٚ إعاز٠ 
 فتح َطنع َتٛقف

حيغط ) إزاض٠   
 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛافل ايتطٜٛط( 

 أخط٣

 ايبٝإ

 اإلزاض١ٜ املػتٜٛات
َسٜطٚ 

األقػاّ 
 ٚايٛسسات

َسٜطٚ 
 اإلزاضات

َسٜط اإلزاض٠ )  
 ( ١املدتض

املسٜط 
 ايتٓفٝصٟ

ض٥ٝؼ 
 اؾُع١ٝ

فًؼ 
 اإلزاض٠

تؿهٌٝ ايًذإ 
ٚاهل٦ٝات ٚاجملايؼ 

 يًذُع١ٝ ٚإزاضاتٗا
ٜٓػل  ) إزاض٠  حيغط 

  ٜعتُس ٜٛافل ايتطٜٛط( 

 ثايجا  / املؿرتن١ بني اؾُٝع  :
 

 حيل يهٌ َٛظف إٔ ٜتعاٌَ َع املٛظف ايتابع ي٘ إزاضًٜا بايضالسٝات ايتاي١ٝ : 
 ًَشٛظ١ ايضالس١ٝ

إٔ ٜٛد٘ ي٘ َػا٤ي١ ؾف١ٜٛ عٓس ٚقٛع خطأ أٚ االؾتباٙ 
 فٝ٘

 

  إٔ ٜهًف٘ بأٟ عٌُ ٜسخٌ عُٔ فاٍ عًُ٘



 

 

  إٔ ٜطًب َٓ٘ تكطٜط عٔ عًُ٘
  إٔ ٜطًب َٓ٘ خط١ عٌُ تفض١ًٝٝ عٔ عًُ٘

  ع٢ً  أعُاي٘ إٔ ٜطًع
  إٔ ٜطًع ع٢ً دٗاظٙ اـاظ

  إٔ ٜطًع ع٢ً أٚضام ايعٌُ املٛدٛز٠ يف َهتب٘
إٔ ٜهًف٘ عغٛض أٟ ادتُاع  أٚ يكا٤ يإلزاض٠ زاخٌ 

 اإلزاض٠ أٚ خاضدٗا
 

 ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ :
 

   ايتطٜٛطإزاض٠  2-5
 اغِ ايٛظٝف١ ضقِ ايٛظٝف١

 ايتطٜٛطَسٜط إزاض٠  2-5-6
 ض٥ٝؼ قػِ ايتدطٝط  2-5-2
 ض٥ٝؼ قػِ اؾٛز٠ 2-5-4
 َطنع ايتسضٜبَسٜط  2-5-3
 ايكٝاؽ ٚايتكِٜٛٚسس٠ َسٜط  2-5-5

 
ايتشػني املػتُط يًذُع١ٝ َٚٛظفٝٗا ، ٚعبط َػاض اؾُع١ٝ   اهلسف ايط٥ٝؼ يإلزاض٠ ٖٛ :

 ايتدطٝطٞ .
 

 تتًدط أزٚاض اإلزاض٠  ايط٥ٝػ١ يف :    األزٚاض ايط٥ٝػ١ يإلزاض٠ :
  تٓفٝص بطاَر ايتطٜٛط ٚايتدطٝط ٚايتسضٜب يًذُع١ٝ َٚٛظفٝٗا ) ضدااًل ْٚػا٤ً ( ، ٚاملتُج١ً يف

 : 

o . تٓػٝل ٚتٓفٝص ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ ٚايًكا٤ات ٚاملًتكٝات ايتطٜٛط١ٜ 

o  . إعساز َٚتابع١ ٚتطٜٛط اـطط اإلغرتاتٝذ١ٝ ٚايتؿػ١ًٝٝ 

 ًك١ بتطٜٛط ايعٌُ املؿرتى  .اإلؾطاف ع٢ً تضُِٝ ٚتطٜٛط ايًٛا٥ح ٚايرباَر املتع 

 . اإلؾطاف ع٢ً بطاَر اؾٛز٠ ٚايتُٝع َٚعاٜريٖا َٚػابكاتٗا 
  



 

 

 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
 أٚاًل: اهلسف ايعاّ : 

  ٍاإلؾطاف ع٢ً ٚعع ايػٝاغات ٚاـطط املتعًك١ بتطٜٛط ايعٌُ يف اؾُع١ٝ َٔ خال
 ايتدطٝط ٚايتسضٜب ٚتطٜٛط ايًٛا٥ح ٚاألْع١ُ ٚططم ايعٌُ ، َٚتابع١ أزا٥ٗا . 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
 . ٟاملسٜط ايتٓفٝص 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
 . غهطتري 

 ض٥ٝؼ قػِ ايتطٜٛط 

 . َسٜط َطنع ايتسضٜب 
 ضابعًا: ايعالقات: 

  َع إزاضات اؾُع١ٝ ٚقطاعاتٗا  ، بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿإٔ : ؾ٦ٕٛ ايتسضٜب ٚايتدطٝط
 ٚايتطٜٛط . 

  َع اهل٦ٝات ٚاملؤغػات خاضز اؾُع١ٝ ، بإدطا٤ االتضاالت ٚاملفاٚعات َعٗا بؿإٔ تٛفري
 االستٝادات ٚاـسَات ايتسضٜب١ٝ ٚايتطٜٛط١ٜ .

 ت: خاَػًا : املٗاّ ٚايٛادبا
 املؿرتن١ : 

  اإلؾطاف ٚايتٛدٝ٘ ٚايتٓػٝل ٚاملتابع١ ألْؿط١ األقػاّ اييت ٜؿطف عًٝٗا ٚايعٌُ ع٢ً
 تطٜٛطٖا .

  املػا١ُٖ يف اؽاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري ايعٌُ يف اإلزاض٠ مبا ٜتٛافل َع ال٥ش١ ايضالسٝات
 املعتُس٠ .

 ابع١ ي٘ .سٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ايعٌُ باإلزاض٠ ٚاألقػاّ ايت 

 . ٘اؽاش ناف١ اإلدطا٤ات املتعًك١ بايعاًَني ؼت إؾطاف٘ يف سسٚز ايضالسٝات احملسز٠ ي 

 . ٚعع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يإلزاض٠ ٚاألقػاّ ايتابع١ هلا ، َٚتابعتٗا 

 اإلزاض٠ ايعا١َ املٛقع ايتطٜٛطَسٜط إزاض٠  َػ٢ُ ايٛظٝف١
 6-5-2 ضقِ ايٛظٝف١ ايتطٜٛط اإلزاض٠



 

 

 . ٚعع اـط١ ايتٓفٝص١ٜ يإلزاض٠ ٚاألقػاّ ايتابع١ هلا ، َٚتابعتٗا 

 ش١ ايضالسٝات .مماضغ١ ايضالسٝات املدٛي١ ي٘ ٚفل ال٥ 

 . ٘تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني ايتابعني ي 

 . تٓعِٝ االدتُاعات بني َٛظفٝ٘ ، ٚإزاضتٗا مبا حيكل ضٚح ايتعإٚ ٚتؿذٝع اإلبساع ٚاملبازض٠ 

 . تفٜٛض بعض صالسٝات٘ ملٔ ٜطاٙ يتػٝري أعُاٍ اإلزاض٠ بهفا٠٤ عاي١ٝ ٚفاع١ًٝ 

 اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا سغٛض االدتُاعات اييت ٜسع٢ هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أ ٚ
 بفاع١ًٝ . 

  املؿاضن١ يف ايًذإ اييت ٜطؾح هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا
 بفاع١ًٝ .

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري ايعٌُ يف اإلزاض٠ يًط٥ٝؼ املباؾط 

  بطبٝع١ عًُ٘ .ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أخط٣ ٜهًف٘ بٗا ض٥ٝػ٘ املباؾط ٚتتعًل 

 اـاص١ :

 . اإلؾطاف ع٢ً بطاَر ايتكِٜٛ ايؿاٌَ يٓؿاطات اؾُع١ٝ 

  َ٘طادع١ ايتكاضٜط ايسٚض١ٜ ٚاإلسضا١ٝ٥ ، ٚاغتدالظ أٟ قضٛض يف ايتٓفٝص ميهٔ َعاؾت
 ٚضفع تكطٜط بصيو يًط٥ٝؼ املباؾط .

 َع اهلسف  املػا١ُٖ يف ؼسٜس ٚتطٜٛط أٖساف اؾُع١ٝ ٚضغِ غٝاغات٘ األغاغ١ٝ ٚاييت تتفل
 ايعاّ احملسز٠ .

 . َطادع١ أٖساف اؾُع١ٝ ٚاقرتاح أفغٌ ايػبٌ يتطٜٛطٖا ٚؼكٝكٗا 

  ، اإلؾطاف ع٢ً إعساز خط١ ت١٦ٝٗ ٚتسضٜب ايعاًَني باؾُع١ٝ بايتعإٚ َع َسضا٤ اإلزاضات
 َٚتابع١ تٓفٝصٖا .

 ٥ٝػ٘ املباؾطزضاغ١ املكرتسات ٚايسضاغات اييت تعسٖا إزاضات اؾُع١ٝ ٚؼٍٛ ي٘ عٔ ططٜل ض 
 ، يسضاغ١ اؾس٣ٚ َٔ تطبٝكٗا 

  املؿاضن١ يف ضغِ اـطط ط١ًٜٛ األَس ٚتكسِٜ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ايالظ١َ يإلزاض٠ ايعًٝا
 باؾُع١ٝ ، ٚتعٜٚسِٖ بٗصٙ املعًَٛات بضف١ زٚض١ٜ نٌ سػب َتطًبات٘ ايٛظٝف١ٝ .

 تعإٚ َع اإلزاضات املع١ٝٓ .اإلؾطاف ع٢ً بايسضاغات ٚايبشٛخ اـاز١َ ملٓاؾط اؾُع١ٝ ، باي 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 : ٌٖؾٗاز٠ داَع١ٝ يف ؽضط َٓاغب   . املؤ 

 : ( غٓٛات يف فاٍ ايعٌُ ، ٜٚفغٌ نْٛٗا يف ايتطٜٛط أٚ إزاض٠ 5ال تكٌ عٔ ) اـس١َ
 ايتسضٜب .



 

 

 املؿرتن١ :  اـربات :

 . ٞإداز٠ اغتدساّ اؿاغب اآلي 

  ٚايتكِٜٛ .ايكسض٠ ع٢ً املتابع١ 

 . ٟايكسض٠ ع٢ً ايتدطٝط ايتٓفٝص 

 . ايكسض٠ ع٢ً اؽاش ايكطاضات 

 .  ايكسض٠ ع٢ً ايتشًٌٝ ٚإزاض٠ اؿًٍٛ عٓس َٛاد١ٗ املؿهالت 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً إزاض٠ اآلخطٜٔ ٚايعٌُ عُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض ٚتكٛميٗا 

 اـاص١  : 

 . ٟإٔ ٜهٕٛ يسٜ٘ اؿؼ ايتطٜٛط 

  . إٔ ٜهٕٛ قازضًا ع٢ً صٝاغ١ املؿاضٜع ايتطٜٛط١ٜ 

 
 
 

  



 

 

 
 

 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
 أٚاًل: األٖساف: 

  ايتدطٝط يف اؾُع١ٝ ، ٚتطٜٛط ايرباَر ٚاألْع١ُ ٚعع ايػٝاغات ٚاـطط يغبط عًُٝات
 ، َٚتابع١ أزا٥ٗا .
 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 

  ايتطٜٛطَسٜط إزاض٠ . 
 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:

 - 
 ضابعًا: ايعالقات: 

 . َع اإلزاضات باؾُع١ٝ ، بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿإٔ : ايتطٜٛط ٚتطبٝل خطط اؾُع١ٝ 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛادبات: 
 املؿرتن١ : 

   اإلؾطاف ٚايتٛدٝ٘ ٚايتٓػٝل ٚاملتابع١ ألْؿط١ ايكػِ ايصٟ ٜؿطف عًٝ٘ ٚايعٌُ ع٢ً
 تطٜٛطٖا .

  املػا١ُٖ يف اؽاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري ايعٌُ يف ايكػِ مبا ٜتٛافل َع ال٥ش١ ايضالسٝات
 املعتُس٠ .

 . ِسٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ايعٌُ بايكػ 

 ت املتعًك١ بايعاًَني ؼت إؾطاف٘ يف سسٚز ايضالسٝات احملسز٠ ي٘ .اؽاش ناف١ اإلدطا٤ا 

 . ٚعع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يًكػِ ، َٚتابعتٗا 

 . ٚعع اـط١ ايتٓفٝص١ٜ يًكػِ ، َٚتابعتٗا 

 . مماضغ١ ايضالسٝات املدٛي١ ي٘ ٚفل ال٥ش١ ايضالسٝات 

 . ٘تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني ايتابعني ي 

 ٝٚإزاضتٗا مبا حيكل ضٚح ايتعإٚ ٚتؿذٝع اإلبساع ٚاملبازض٠ .تٓعِٝ االدتُاعات بني َٛظف ، ٘ 

 اإلزاض٠ ايعا١َ املٛقع ض٥ٝؼ قػِ ايتدطٝط َػ٢ُ ايٛظٝف١
 2-5-2 ضقِ ايٛظٝف١ ايتطٜٛط اإلزاض٠



 

 

 . تفٜٛض بعض صالسٝات٘ ملٔ ٜطاٙ يتػٝري أعُاٍ اإلزاض٠ بهفا٠٤ عاي١ٝ ٚفاع١ًٝ 

  سغٛض االدتُاعات اييت ٜسع٢ هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا
 بفاع١ًٝ . 

 ا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا املؿاضن١ يف ايًذإ اييت ٜطؾح هل
 بفاع١ًٝ .

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري ايعٌُ يف ايكػِ يًط٥ٝؼ املباؾط 

 . ًُ٘ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أخط٣ ٜهًف٘ بٗا ض٥ٝػ٘ املباؾط ٚتتعًل بطبٝع١ ع 

 

 اـاص١ :

 . تٓػٝل إعساز ٚإخطاز اـط١ ايػ١ٜٛٓ يًذُع١ٝ ٚقطاعاتٗا 

 . َتابع١ اإلزاضات يف تكاضٜط األزا٤ ٚاغتدالظ ايٓتا٥ر 

  . َػاْس٠ اإلزاضات يف إعساز ايرباَر ٚاملؿاضٜع ايتطٜٛط١ٜ اـاز١َ يتدضضاتٗا 

 . ايكٝاّ بايسضاغات ٚايبشٛخ اـاز١َ ملٓاؾط اؾُع١ٝ ، بايتعإٚ َع اإلزاضات املع١ٝٓ 

  

 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 : ٌٖؾٗاز٠ داَع١ٝ يف ؽضط َٓاغب . املؤ 

 : ( غٓٛات يف فاٍ ايعٌُ.4ال تكٌ عٔ ) اـس١َ 

 املؿرتن١ :  اـربات :

 . ٞإداز٠ اغتدساّ اؿاغب اآلي 

 . ٟايكسض٠ ع٢ً ايتدطٝط ايتٓفٝص 

 . ايكسض٠ ع٢ً اؽاش ايكطاضات ٚسٌ املؿهالت 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 عٌُ .ايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ عُٔ فطٜل اي 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض ٚتكٛميٗا 

 اـاص١  : 

  ايتدطٝط ايتطٜٛط ٚايكسض٠ ع٢ً 

 . ايكسض٠ ع٢ً ٚعع االغرتاتٝذٝات ٚإزاضتٗا 

 . ٘ايكسض٠ ع٢ً ايبشح ايعًُٞ َٚٗاضات 



 

 

 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
 أٚاًل: األٖساف: 

  
 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 

  ايتطٜٛطَسٜط إزاض٠ . 
 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:

 - 
 ضابعًا: ايعالقات: 

 : َٕع اإلزاضات باؾُع١ٝ ، بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿأ 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛادبات: 
 املؿرتن١ : 

   اإلؾطاف ٚايتٛدٝ٘ ٚايتٓػٝل ٚاملتابع١ ألْؿط١ ايكػِ ايصٟ ٜؿطف عًٝ٘ ٚايعٌُ ع٢ً
 تطٜٛطٖا .

  املػا١ُٖ يف اؽاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري ايعٌُ يف ايكػِ مبا ٜتٛافل َع ال٥ش١ ايضالسٝات
 املعتُس٠ .

 . ِسٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ايعٌُ بايكػ 

 يعاًَني ؼت إؾطاف٘ يف سسٚز ايضالسٝات احملسز٠ ي٘ .اؽاش ناف١ اإلدطا٤ات املتعًك١ با 

 . ٚعع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يًكػِ ، َٚتابعتٗا 

 . ٚعع اـط١ ايتٓفٝص١ٜ يًكػِ ، َٚتابعتٗا 

 . مماضغ١ ايضالسٝات املدٛي١ ي٘ ٚفل ال٥ش١ ايضالسٝات 

 . ٘تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني ايتابعني ي 

  مبا حيكل ضٚح ايتعإٚ ٚتؿذٝع اإلبساع ٚاملبازض٠ .تٓعِٝ االدتُاعات بني َٛظفٝ٘ ، ٚإزاضتٗا 

 . تفٜٛض بعض صالسٝات٘ ملٔ ٜطاٙ يتػٝري أعُاٍ اإلزاض٠ بهفا٠٤ عاي١ٝ ٚفاع١ًٝ 

  سغٛض االدتُاعات اييت ٜسع٢ هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا
 بفاع١ًٝ . 

 اإلزاض٠ ايعا١َ املٛقع ض٥ٝؼ قػِ اؾٛز٠ َػ٢ُ ايٛظٝف١
 4-5-2 ضقِ ايٛظٝف١ ايتطٜٛط اإلزاض٠



 

 

  ٘املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا املؿاضن١ يف ايًذإ اييت ٜطؾح هلا َٔ ض٥ٝػ
 بفاع١ًٝ .

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري ايعٌُ يف ايكػِ يًط٥ٝؼ املباؾط 

 . ًُ٘ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أخط٣ ٜهًف٘ بٗا ض٥ٝػ٘ املباؾط ٚتتعًل بطبٝع١ ع 

 اـاص١ :

   

   

  



 

 

 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 : ٌٖؾٗاز٠ داَع١ٝ يف ؽضط َٓاغب . املؤ 

 : ( غٓٛات يف فاٍ ايعٌُ.4ال تكٌ عٔ ) اـس١َ 

 املؿرتن١ :  اـربات :

 . ٞإداز٠ اغتدساّ اؿاغب اآلي 

 . ٟايكسض٠ ع٢ً ايتدطٝط ايتٓفٝص 

 . ايكسض٠ ع٢ً اؽاش ايكطاضات ٚسٌ املؿهالت 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 عٌُ .ايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ عُٔ فطٜل اي 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض ٚتكٛميٗا 

 
 

  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نٝاْات َػاْس٠ تكّٛ مبذُٛع١ َٔ ايعًُٝات ٚايرباَر اييت تكسّ  إىلايتطٜٛطؼتاز إزاض٠   متٗٝس : 
ايٓػا١ٝ٥ ( قطاعات ١َُٗ َٔ قطاعات  –يًُػتفٝسٜٔ ، يصا عست َطانع ايتسضٜب ) ايطداي١ٝ 

األقػاّ  اؾُع١ٝ ٚاييت ال بس إٔ تؤزٟ زٚضًا ًَُٗا يف تطٜٛط املٛظفني ٚاملتعاْٚني يف اإلزاض٠ ايعا١َ ٚ
 ٚاملٝسإ  . ٚايٛسسات 

 
تأٌٖٝ ٚتطٜٛط َـٛظفٞ اؾُعٝـ١ بهـٌ َػـتٜٛاتٗا اإلزاضٜـ١        ٖٛ : يألقػاّ ٚايٛسساتاهلسف ايط٥ٝؼ 

 ٚايتع١ًُٝٝ .
 

 ايط٥ٝػ١  يف :األقػاّ ٚايٛسسات تتًدط أزٚاض     :يألقػاّ ٚايٛسساتاألزٚاض ايط٥ٝػ١ 
 ١ً يف : تٓفٝص ايرباَر ٚايعًُٝات ايساخ١ًٝ املػري٠ يعٌُ املطنع ، ٚاملتُج 

o . ّايعالقات ايعا١َ ٚاإلعال 

o . َتابع١ أزا٤ املٛظفني 

o  . َتابع١ ايعًُٝات املاي١ٝ ٚاحملاغب١ٝ 

o . ايعًُٝات ايتك١ٝٓ 

4 -2 
 ٚظا٥ف َطنع ايتسضٜب

 ايٓػا١ٝ٥ ( –) ايطداي١ٝ 

 اغِ ايٛظٝف١ ضقِ ايٛظٝف١

 َسٜط َطنع ايتسضٜب 4-2-6
 َؿطف تسضٜب 4-2-2
 َسضب  4-2-4
 َٓػل تسضٜب 4-2-3



 

 

o  . عًُٝات ايتدطٝط ايتؿػًٝٞ ٚاملتابع١ 

o  . عًُٝات ايتكِٜٛ ٚايتطٜٛط 

 بايتٓػٝل َع إزاضات اؾُع١ٝ املع١ٝٓ . 
  تكسِٜ ايرباَر ٚاملؿاضٜع املػا١ُٖ يف تأٌٖٝ ٚتطٜٛط  َٛظفٞ اؾُع١ٝ بهٌ َػتٜٛاتٗا

 اإلزاض١ٜ ٚايتع١ًُٝٝ . 

 . َِتابع١ املتسضبني ٚاملتسضبات ٚتكسِٜ أفغٌ اـسَات ايتسضٜب١ٝ هل 

 . زضاغ١ ٚؼسٜس االستٝاز ايتسضٜيب ملٓػٛبٞ اؾُع١ٝ 

 ّاؾُع١ٝ املع١ٝٓ . قٝاؽ أثط ايتسضٜب بايتعإٚ َع إزاضات ٚأقػا 

  

  ْػا٤ ( : –( خطٜط١ اهلٝهٌ ايتفضًٝٞ ملطنع ايتسضٜب ) ضداٍ  25) ر 

 
  

 مدير املركز

 مدرب منشق تدريب عامل خدمات

 مشرف تدريب  سكرتري 



 

 

 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
 أٚاًل: اهلسف ايعاّ : 

يالضتكا٤ بايعاًَني يف اؾُع١ٝ ٚقطاعاتٗا ٚاملٝسإ اإلؾطاف ع٢ً ٚعع ايػٝاغات ٚاـطط 
 ، َٚتابع١ أزا٥ٗا .

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط :
  ايتطٜٛطَسٜط إزاض٠. 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
 . غهطتري 

 . َؿطف تسضٜب 

 . َسضب 

  . َٓػل تسضٜب 

 . عاٌَ خسَات 

 ضابعًا: ايعالقات: 
  ، بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿإٔ : َتطًبات َع إزاضات اؾُع١ٝ ٚقطاعاتٗا ٚاؾٗات اـاضد١ٝ

 املطنع ٚتػٝري ايعٌُ   .

  . َع اؾٗات ٚاملؤغػات ايتسضٜب١ٝ ، بؿإٔ تٓػٝل ايرباَر ايتسضٜب١ٝ 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛادبات: 
 املؿرتن١ : 

  اييت ٜؿطف عًٝ٘ ٚايعٌُ األقػاّ ٚايٛسسات اإلؾطاف ٚايتٛدٝ٘ ٚايتٓػٝل ٚاملتابع١ ألْؿط١
 ع٢ً تطٜٛطٖا .

  مبا ٜتٛافل َع ال٥ش١ األقػاّ ٚايٛسسات املػا١ُٖ يف اؽاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري ايعٌُ يف
 ايضالسٝات املعتُس٠ .

  ٌُٚاألقػاّ ايتابع١ ي٘ .ألقػاّ ٚايٛسسات يسٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ايع 

 ي٘ . اؽاش ناف١ اإلدطا٤ات املتعًك١ بايعاًَني ؼت إؾطاف٘ يف سسٚز ايضالسٝات احملسز٠ 

 . ٚعع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يًكطاع ٚاألقػاّ ايتابع١ ي٘ ، َٚتابعتٗا 

 َطنع ايتسضٜب املٛقع َسٜط َطنع ايتسضٜب  َػ٢ُ ايٛظٝف١
 6-2-4 ضقِ ايٛظٝف١ ايتطٜٛط اإلزاض٠



 

 

 . ٚعع اـط١ ايتٓفٝص١ٜ يًكطاع ٚاألقػاّ ايتابع١ ي٘ ، َٚتابعتٗا 

 . مماضغ١ ايضالسٝات املدٛي١ ي٘ ٚفل ال٥ش١ ايضالسٝات 

 . ٘تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني ايتابعني ي 

  مبا حيكل ضٚح ايتعإٚ ٚتؿذٝع اإلبساع ٚاملبازض٠ .تٓعِٝ االدتُاعات بني َٛظفٝ٘ ، ٚإزاضتٗا 

 . تفٜٛض بعض صالسٝات٘ ملٔ ٜطاٙ يتػٝري أعُاٍ اإلزاض٠ بهفا٠٤ عاي١ٝ ٚفاع١ًٝ 

  . سغٛض االدتُاعات اييت ٜسع٢ هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ 

 ملباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ .املؿاضن١ يف ايًذإ اييت ٜطؾح هلا َٔ ض٥ٝػ٘ ا 

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري ايعٌُ يف اإلزاض٠ يًط٥ٝؼ املباؾط 

 اـاص١ ..
 ع٢ً إعساز خط١ ايتسضٜب بايتعإٚ َع إزاضات اؾُع١ٝ ٚقطاعاتٗا  . فاإلؾطا 

 .   اإلؾطاف ع٢ً إعساز تطؾٝح املتسضبني 

  ايتسضٜب١ٝ بأفغٌ َػت٣ٛ .اإلؾطاف ع٢ً تكسِٜ ايرباَر 

 . زضاغ١ األثط َٔ ايتسضٜب ، ٚتاليف املًشٛظات 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 املؤٌٖ : ؾٗاز٠ داَع١ٝ . ـ

 ( غٓٛات يف فاٍ ايعٌُ ، ٜٚفغٌ نْٛ٘ يف ايتٓػٝل ايتسضٜيب . 5ـ اـرب٠ : ال تكٌ عٔ ) 
 إعطا٥٘ زٚضات تسضٜب١ٝ فُٝا خيط عًُ٘ . -

 ( زٚضات تسضٜب١ٝ . 5عٔ )  تكسِٜ َا ال ٜكٌ -
 املؿرتن١ : 

 . ٞإداز٠ اغتدساّ اؿاغب اآلي 

 . ِٜٛايكسض٠ ع٢ً املتابع١ ٚايتك 

 . ٟايكسض٠ ع٢ً ايتدطٝط ايتٓفٝص 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً إزاض٠ اآلخطٜٔ ٚايعٌُ عُٔ فطٜل ايع 

  ٚتكٛميٗا.ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 اـاص١  : 

 ـ ؾدض١ٝ قٝاز١ٜ .
 ـ ايكسض٠ ع٢ً إزاض٠ ايتسضٜب  .

 



 

 

 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
 أٚاًل: اهلسف ايعاّ : 

 إعساز خطط ايرباَر ايتسضٜب١ٝ ، ٚاإلؾطاف ع٢ً تٓفٝصٖا .
 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 

 . َسٜط َطنع ايتسضٜب 
 :ٕثايجًا : املطؤٚغٛ

 . غهطتري 

 . َسضب 

  . َٓػل تسضٜب 

  عاٌَ خسَات 
 ضابعًا  : ايعالقات: 

 . َع املؿاضنني ، َٚع فطٜل ايعٌُ باملطنع 
 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛادبات: 

 املؿرتن١ : 

  ٌُيف عًُ٘ مبا ٜتٛافل َع ال٥ش١ ايضالسٝات املػا١ُٖ يف اؽاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري ايع
 املعتُس٠ .

 . ًُ٘سٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ايعٌُ بع 

 . ٚعع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يعًُ٘ ، ٚتٓفٝصٖا 

 . ٚعع اـط١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ ، ٚتٓفٝصٖا 

 .مماضغ١ ايضالسٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط 

  ٘املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا سغٛض االدتُاعات اييت ٜسع٢ هلا َٔ ض٥ٝػ
 بفاع١ًٝ . 

  املؿاضن١ يف ايًذإ اييت ٜطؾح هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا
 بفاع١ًٝ .

 َطنع ايتسضٜب املٛقع َؿطف ايتسضٜب َػ٢ُ ايٛظٝف١
 2-2-4 ضقِ ايٛظٝف١ ايتطٜٛط اإلزاض٠ 



 

 

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري عًُ٘ يًط٥ٝؼ املباؾط 

 عًُ٘ . ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أخط٣ ٜهًف٘ بٗا ض٥ٝػ٘ املباؾط ٚتتعًل بطبٝع١ 

 اـاص١ :

   . اإلؾطاف ع٢ً تٓفٝص اـطط ايتسضٜب١ٝ 

 . ِٗايتٛاصٌ املػتُط َع املسضبني ٚاغتالّ تكاضٜط ايرباَر ايتسضٜب١ٝ اـاص١ ب 

 . ٘إعساز خط١ ايتسضٜب ايػ١ٜٛٓ بايتعإٚ َع إزاضت 
 . كاطب١ اؾ١ٗ اييت تٓفص ايسٚض٠ ايتسضٜب١ٝ بأمسا٤ املطؾشني ٚايتٓػٝل َعٗا 

  تكطٜط بايسٚضات املٓفص٠ ٜطفع إىل ايط٥ٝؼ املباؾط .إعساز 

  تعٜٚس املسٜط املباؾط بأ١ٜ َعًَٛات أٚ بٝاْات عٔ ايع١ًُٝ ايتسضٜب١ٝ َٔ ٚاقع قاعس٠ ايبٝاْات
 املتٛفط٠ باإلزاض٠ .

 
 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 ـ املؤٌٖ : ؾٗاز٠ داَع١ٝ .

 ( غٓٛات يف فاٍ ايعٌُ . 2ـ اـرب٠ : ال تكٌ عٔ )
 املؿرتن١ : 

 . ٞإداز٠ اغتدساّ اؿاغب اآلي 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ عُٔ فطٜل ايع 

 . ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 اـاص١  : 

 ايكسض٠ ع٢ً تٓفٝص املٗاّ اإلؾطاف١ٝ .  -

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
 أٚاًل: اهلسف ايعاّ : 

 ايكٝاّ بتٓفٝص ايرباَر ايتسضٜب١ٝ يًعاًَني يف اؾُع١ٝ ٚقطاعاتٗا ٚاملٝسإ . 
 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 

 . َسٜط َطنع ايتسضٜب 
 :ٕاملطؤٚغٛثايجًا : 
 - 

 ضابعًا  : ايعالقات: 
 . َع املؿاضنني ، َٚع فطٜل ايعٌُ باملطنع 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛادبات: 
 املؿرتن١ : 

  املػا١ُٖ يف اؽاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري ايعٌُ يف عًُ٘ مبا ٜتٛافل َع ال٥ش١ ايضالسٝات
 املعتُس٠ .

 . ًُ٘سٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ايعٌُ بع 

  املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يعًُ٘ ، ٚتٓفٝصٖا .ٚعع 

 . ٚعع اـط١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ ، ٚتٓفٝصٖا 

 .مماضغ١ ايضالسٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط 

  سغٛض االدتُاعات اييت ٜسع٢ هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا
 بفاع١ًٝ . 

 املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا املؿاضن١ يف ايًذإ اييت ٜطؾح هلا َٔ ض٥ٝػ ٘
 بفاع١ًٝ .

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري عًُ٘ يًط٥ٝؼ املباؾط 

 . ًُ٘ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أخط٣ ٜهًف٘ بٗا ض٥ٝػ٘ املباؾط ٚتتعًل بطبٝع١ ع 

 اـاص١ :

 َطنع ايتسضٜب املٛقع َسضب َػ٢ُ ايٛظٝف١
 4-2-4 ضقِ ايٛظٝف١ ايتطٜٛط اإلزاض٠ 



 

 

  . إعساز اؿكا٥ب ايتسضٜب١ٝ ايالظ١َ 

 ـط١ ايتسضٜب١ٝ .تكسِٜ ايرباَر ايتسضٜب١ٝ املطًٛب١ َٓ٘ سػب ا 

 . ايتعاٌَ اإلجيابٞ َع املتسضبني ٚسفعِٖ يًشضٍٛ ع٢ً املٗاضات ٚتطبٝكٗا 

   . املؿاضن١ يف قٝاؽ األثط ايتسضٜيب يًُتسضبني أثٓا٤ ٚبعس ايسٚض٠ 

 . تطٜٛط ْفػ٘ عغٛض ايسٚضات املٓاغب١ ي٘ خاضز اؾُع١ٝ 
 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :

 ـ املؤٌٖ : ؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ .
 ( غٓٛات يف فاٍ ايعٌُ . 2ـ اـرب٠ : ال تكٌ عٔ )

 إقا١َ زٚضتني ع٢ً األقٌ قبٌ َباؾطت٘ ايعٌُ . -
 املؿرتن١ : 

 . ٞإداز٠ اغتدساّ اؿاغب اآلي 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ عُٔ فطٜل ايع 

 . ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 اـاص١  : 

 ايكسض٠ ع٢ً ايتسضٜب .  -
 اؿضٍٛ ع٢ً ايؿٗازات ٚايسٚضات ايالظ١َ . -

  



 

 

 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
 أٚاًل: اهلسف ايعاّ : 

 بتٓػٝل ٚتٓفٝص ايرباَر ايتسضٜب١ٝ ٚخس١َ املتسضبني . بايتسضٜب ٚتٓفٝص ايًٛا٥ح ٚاـطط املتعًك١ 
 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 

 . َسٜط َطنع ايتسضٜب 
 :ٕثايجًا : املطؤٚغٛ

 - 
 ضابعًا  : ايعالقات: 

 . َع اؾٗات ايتسضٜب١ٝ ٚاملسضبني ، بايتٓػٝل َعِٗ سٍٛ ايرباَر 

  . َع املؿاضنني 
 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛادبات: 

 املؿرتن١ : 

  املػا١ُٖ يف اؽاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري ايعٌُ يف عًُ٘ مبا ٜتٛافل َع ال٥ش١ ايضالسٝات
 املعتُس٠ .

 . ًُ٘سٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ايعٌُ بع 

 . ٚعع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يعًُ٘ ، ٚتٓفٝصٖا 

 . ٚعع اـط١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ ، ٚتٓفٝصٖا 

 ملباؾط.مماضغ١ ايضالسٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ ا 

  سغٛض االدتُاعات اييت ٜسع٢ هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا
 بفاع١ًٝ . 

  املؿاضن١ يف ايًذإ اييت ٜطؾح هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا
 بفاع١ًٝ .

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري عًُ٘ يًط٥ٝؼ املباؾط 

  َٗاّ أخط٣ ٜهًف٘ بٗا ض٥ٝػ٘ املباؾط ٚتتعًل بطبٝع١ عًُ٘ .ايكٝاّ بأ١ٜ 

 َطنع ايتسضٜب املٛقع َٓػل تسضٜب َػ٢ُ ايٛظٝف١
 3-2-4 ضقِ ايٛظٝف١ ايتطٜٛط اإلزاض٠ 



 

 

 
 اـاص١ :

 . إعساز املداطبات ايالظ١َ يرتؾٝح املتسضبني ٚتٛدٝٗٗا إىل َسٜطٟ اإلزاضات 

 . ػُٝع طًبات ايرتؾٝح يتٓفٝص ايسٚض٠ 

 . ايتأنٝس ع٢ً املطؾشني مبٛعس ٚاملهإ املكطض ؿغٛض ايسٚض٠ 

  يت١٦ٝٗ االْتكاٍ أٚ ايغٝاف١ سػب ساي١ نٌ زٚض٠ َٚتطًباتٗا .عٌُ ايرتتٝبات ايالظ١َ 

  َتابع١ اغتالّ تكِٝٝ ايسٚض٠ َٔ اؾ١ٗ اييت ْفصتٗا ٚنؿٛف اؿغٛض ٚؾٗازات ادتٝاظ
 ايسٚض٠ ٚتٛظٜعٗا َع املتسضبني 

 . االستفاظ بكاعس٠ بٝاْات يًُتسضبني ٚؼسٜجٗا بضٛض٠ زا١ُ٥ 

 املتعاقس َعٗا يتٓفٝص ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ َتابع١ تػسٜس املطايبات املاي١ٝ يًذٗات . 

 . إعساز ايؿٗازات يًُتسضبني ٚايسضٚع 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 ـ املؤٌٖ : ؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ .

، ٜٚفغٌ نْٛ٘ يف ايتٓػٝل ، أٚ ٜعط٢ زٚضات  ( غٓٛات يف فاٍ ايع2ٌُـ اـرب٠ : ال تكٌ عٔ )
  إعاف١ٝ يف فاٍ عًُ٘ .

 املؿرتن١ : 
 اغتدساّ اؿاغب اآليٞ . إداز٠ 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ عُٔ فطٜل ايع 

 . ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 اـاص١  : 

 ايًباق١ ٚسػٔ ايتضطف . -

 ايكسض٠ ع٢ً ايتٓػٝل ايتسضٜيب . -

 املعطف١ باملسضبني ٚاؾٗات ايتسضٜب١ٝ . -

 ايتكِٜٛايكٝاؽ ٚض٥ٝؼ ٚسس٠ 5-2-5
تتفطع ٚسس٠ ايتكِٜٛ َٔ إزاض٠ ايتطٜٛط ظُع١ٝ ؼفٝغ ايكطإٓ ايهطِٜ بايعيفٞ،      

َٔ أدٌ ؼسٜس ْكاط ايك٠ٛ ٚايغعف يف ناف١ بعًُٝات ايكٝاؽ ٚايتكِٜٛ ٚتػتٗسف ايكٝاّ 
ايعًُٝات ايط٥ٝػ١ٝ ٚايفطع١ٝ اييت تكّٛ بٗا اؾُع١ٝ يًتأنس َٔ ايتُٝع ٚفاع١ًٝ ايػٝاغات 

 ٚاإلدطا٤ات املٓع١ُ يًعٌُ ٚايساع١ُ يتشكٝل دٛز٠ املدطدات. 



 

 

 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
 أٚال: األٖساف

  ٚعع ايػٝاغات ٚاـطط يغبط عًُٝات ايكٝاؽ ٚايتكِٜٛ يًشفاظ ع٢ً أزا٤ َتطٛض ض
 يًذُع١ٝ.

 .ْؿط ثكاف١ ايكٝاؽ ٚايتكِٜٛ بني َٓػٛبٞ اؾُع١ٝ 
  ٕايهطِٜ، َٚا ٜعرتٟ شيو ايتعطف ع٢ً َػت٣ٛ ايطالب ٚايطايبات يف َٗاضات ؼفٝغ ايكطآ

َٔ صعٛبات ، َٚٔ ثِ تكسِٜ اؿًٍٛ ٚاملكرتسات ايالظ١َ، يًعٌُ ع٢ً سػٔ تٛدٝ٘ ايطالب 
 عًًُٝا ٚغًٛنًٝا.

  تؿدٝط ايٛعع ايكا٥ِ يف ايعًُٝات ايط٥ٝػ١ٝ يًذُع١ٝ، يًشضٍٛ ع٢ً َعًَٛات زقٝك١
 اؾُع١ٝ.ٚٚاعش١ ، تفٝس ايكٝاز٠ يف اؽاش ايكطاض ات ايالظ١َ يتطٜٛط أزا٤ 

 .بٓا٤ َؤؾطات أزا٤ زقٝك١ ٚٚاعش١ ، يًشفاظ ع٢ً َػت٣ٛ أزا٤ َتطٛض يًذُع١ٝ 
  ؼسٜس َػتٜٛات أزا٤ نٌ إزاض٠ َٔ إزاضات اؾُع١ٝ ، ٚضفع شيو يف تكاضٜط تػاعس ايكٝاز٠

 يف اؽاش ايكطاضات املٓاغب١.
 ٜط بؿإٔ شيو.ؼسٜس  َػت٣ٛ أزا٤ ايعاًَني َٔ خالٍ أزٚات مجع املعًَٛات ، ٚتكسِٜ تكاض 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
  . َسٜط إزاض٠ ايتطٜٛط 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
 - 

 ضابعًا: ايعالقات: 
  َِٜٛع اإلزاضات باؾُع١ٝ ، بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿإٔ :ايتعإٚ يف تطبٝل أزٚات ايكٝاؽ ٚايتك

 ٚاالغتعاز٠ يف ْتا٥ذٗا.

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛادبات: 
 املؿرتن١ : 

 ايعا١َاإلزاض٠  املٛقع ض٥ٝؼ ٚسس٠ ايتكِٜٛ َػ٢ُ ايٛظٝف١
 5-5-2 ضقِ ايٛظٝف١ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب  اإلزاض٠



 

 

   اإلؾطاف ٚايتٛدٝ٘ ٚايتٓػٝل ٚاملتابع١ ألْؿط١ ايٛسس٠ ايصٟ ٜؿطف عًٝ٘ ٚايعٌُ ع٢ً
 تطٜٛطٖا .

  املػا١ُٖ يف اؽاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري ايعٌُ يف ايٛسس٠ مبا ٜتٛافل َع ال٥ش١ ايضالسٝات
 املعتُس٠ .

  .سٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ايعٌُ بايٛسس٠ 

 َٚتابعتٗا .ٚعع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يًٛسس٠ ، 

 . ٚعع اـط١ ايتٓفٝص١ٜ يًٛسس٠، َٚتابعتٗا 

 . مماضغ١ ايضالسٝات املدٛي١ ي٘ ٚفل ال٥ش١ ايضالسٝات 

 . ٘تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني ايتابعني ي 

  تٓعِٝ االدتُاعات اييت ٜتطًبٗا ْؿاط ايٛسس٠ مبا حيكل ضٚح ايتعإٚ ٚتؿذٝع اإلبساع
 ٚاملبازض٠ .

  ٙيتػٝري أعُاٍ ايٛسس٠ بهفا٠٤ عاي١ٝ ٚفاع١ًٝ .تفٜٛض بعض صالسٝات٘ ملٔ ٜطا 

  سغٛض االدتُاعات اييت ٜسع٢ هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا
 بفاع١ًٝ . 

  املؿاضن١ يف ايًذإ اييت ٜطؾح هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚاملؿاضن١ فٝٗا
 بفاع١ًٝ .

 يعٌُ يف ايكػِ يًط٥ٝؼ املباؾط   .ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري ا 

 . ًُ٘ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أخط٣ ٜهًف٘ بٗا ض٥ٝػ٘ املباؾط ٚتتعًل بطبٝع١ ع 

 

 اـاص١ :
 .اغتكضا٤ ٚعٌُ تكاضٜط زٚض١ٜ   يكٝاؽ َٚطادع١ أزا٤ اؾُع١ٝ 

 .ًِاقرتاح ٚتضُِٝ ٚؼهِٝ مناشز  ؾُع املعًَٛات اـاظ بكٝاؽ كطدات ايتع 

 ايطالب/ ايطايبات يًٛقٛف ع٢ً ْكاط ايك٠ٛ ٚايغعف، ٚاقرتاح  ؼًٌٝ ْتا٥ر اختباضات
 عًُٝات ايتشػني ٚايتطٜٛط فٝٗا.

 .تطبٝل آيٝات ٚاعش١ ؼكل َػاض ايتػص١ٜ ايطادع١ يف َػاضات ايعٌُ ايط٥ٝػ١ٝ يًذُع١ٝ 

  ايتعإٚ َع اإلزاضات ػاٙ تضُِٝ ٚؼهِٝ أزٚات مجع املعًَٛات َٔ ايب١٦ٝ ايساخ١ًٝ
 ٚاـاضد١ٝ

 ح زٚضات تسضٜب١ٝ ٚٚضش عٌُ يٓؿط ثكاف١ ايكٝاؽ ٚايتكِٜٛ بني املٛظفني.اقرتا 



 

 

  ايتشكل َٔ تطبٝل َؤؾطات األزا٤ ايط٥ٝػ١ٝ يًذُع١ٝ َٚػاعس٠ اإلزاضات يف ٚعع خطط
 ظ١َٝٓ يًعٌُ ع٢ً إلاظٖا ٚفل اـطط  ايتؿػ١ًٝٝ يإلزاضات.

  اييت تػتٗسف ؼكٝل ؼسٜح َؤؾطات األزا٤ ايط٥ٝػ١ٝ ٚفل اـط١ االغرتاتٝذ١ٝ يًذُع١ٝ
 ايتُٝع ٚايتطٜٛط املػتُط َٔ اؾُع١ٝ.

  قٝاؽ َػت٣ٛ ؼكل األٖساف ايط٥ٝػ١ يًذُع١ٝ ، ٚاـطٚز بٓتا٥ر تبني املػتٗسف ٚاملتشكل
 َٓٗا، ٚزضاغ١ املؿهالت اييت ؼٍٛ زٕٚ ؼكٝكٗا.

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 : ٌٖؾٗاز٠ داَع١ٝ يف ؽضط َٓاغب + زبًّٛ . املؤ 

 ( غٓٛات يف فاٍ ايعٌُ.4ال تكٌ عٔ ) س١َ :اـ 

 املؿرتن١ :  اـربات :

 . ٞإداز٠ اغتدساّ اؿاغب اآلي 

 . ٟايكسض٠ ع٢ً ايتدطٝط ايتٓفٝص 

 . ايكسض٠ ع٢ً اؽاش ايكطاضات ٚسٌ املؿهالت 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ عُٔ فطٜل ايع 

  ٍٚتٛيٝس األفهاض ٚتكٛميٗا.ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُا 

 

 اـاص١  : 

 .ايكسض٠ ع٢ً إدطا٤ عًُٝات ايتكِٜٛ ٚايكٝاؽ 

 .ايكسض٠ ع٢ً تضُِٝ ٚؼًٌٝ أزٚات مجع ايبٝاْات 

 .ايكسض٠ ع٢ً صٝاغ١ ايتكاضٜط ايالظ١َ يتكِٝٝ أزا٤ اؾُع١ٝ 

 .ٚعع َؤؾطات أزا٤ تتٛافل َع األٖساف االغرتاتٝذ١ٝ يًذُع١ٝ 

 
 
 
 
 
 


