
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 َكس١َ

إٕ اختاش ايكطاض املٓاغب يف ايٛقت املٓاغب ٜعترب َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت تػاعس املٓؿآت ع٢ً ايتكسّ 
ٚايٓذاح سٝح ٜعتُس صتاح ٖصا ايكطاض ٚفاعًٝت٘ ع٢ً َس٣ ايػطع١ ٚايسق١ املطًٛب١ إلصساضٙ َع َطاعا٠ ايٛقت 

 ايالظّ ٚاملهإ املٓاغب يصيو .
ستسز٠ يًُػ٦ٛيني يهٞ ٜتُهٓٛا َٔ تٓفٝص َٗاَِٗ ٚاختاش ايكطاض املال٥ِ  إش ال بس َٔ إعطا٤ صالسٝات

يف سسٚز ايصالسٝات املدٛي١ هلِ إش إٔ تهًٝف ؾاغٌ ايٛظٝف١ مبٗاّ َٚػ٦ٛيٝات ٚٚادبات ستسز٠ زٕٚ إٔ 
ٜهٕٛ ٖٓاى ختٌٜٛ ٚاضح بايصالس١ٝ ايالظ١َ يتٓفٝص ٖصٙ املٗاّ غٝؤزٟ إىل ْتا٥ر عهػ١ٝ قس تؤثط غًبًا ع٢ً 

 نفا٠٤ ٚنفا١ٜ األزا٤ ملٗاّ َٚػ٦ٛيٝات ايٛظٝف١ ٚشيو ألٕ :
أ ـ حتكٝل ايتٛاظٕ ايسا٥ِ بني ايصالسٝات ٚاملػ٦ٛيٝات ٜؤزٟ إىل حتكٝل اْتعاّ ٚاغتكطاض ايعٌُ يف 

 ادتُع١ٝ .
ب ـ تطانِ ٚتهسؽ األعُاٍ اييت ال ٜتدص فٝٗا قطاض غبب٘ عسّ ارتطٚز أٚ عسّ تفٜٛض ايصالسٝات 

 قت املٓاغب .ايالظ١َ يف ايٛ
ز ـ عسّ تفٜٛض ٚحتسٜس ايصالسٝات ٜؤزٟ إىل ايتأخط يف اختاش ايكطاض َٚا قس ٜرتتب ع٢ً شيو َٔ 

 ايتعاَات ٚاضتباطات قس تؤثط غًبًا ع٢ً ادتُع١ٝ جتاٙ ايػري .
ز ـ عسّ ختٌٜٛ أٚ حتسٜس ايصالسٝات قس ٜؤزٟ إىل ايٛقٛع يف األخطا٤ عٓس مماضغ١ ايعاًَني ملٗاَِٗ أٚ 

 ا ٜؤزٟ إىل مماضغتِٗ ملٗاّ يٝػت شتٛي١ هلِ أصاًل .يطمب
َٚٔ ايبسٖٞ إٔ ايتٓعِٝ ال ٜؤزٟ ٖسف٘ بسٕٚ حتسٜس َٔ ٜتشٌُ املػ٦ٛي١ٝ ايؿدص١ٝ ع٢ً أزا٤ املٗاّ 
احملسز٠ , ٖٚصا ايؿدص ٜتشٌُ املػ٦ٛي١ٝ عٔ زٚضٙ احملسز ي٘ اعتُازًا ع٢ً صالسٝات أٚ غًطات تفٛض ي٘ َٔ 

 زاض٠ ٚتٓفٝص شيو ايسٚض .ايٓٛع ٚايكسض ايهايف إل
َٔ ٖٓا صتس إٔ املػ٦ٛي١ٝ ال تتشكل بسٕٚ صالس١ٝ أٚ غًط١ َٓاغب١ ٚناف١ٝ يتعطٜف املػ٦ٛي١ٝ أٟ يتشكٝل 
املٗاّ اييت تعٗس إىل املػ٦ٍٛ بتشكٝكٗا , ٚأٍٚ ٖصٙ ايصالسٝات سل تٛظٜع املٗاّ أٚ تكػِٝ ايعٌُ ع٢ً األفطاز ثِ 

 .ٌُ ايالظ١َ يتٓفٝصٙصالس١ٝ اذتصٍٛ ع٢ً ناف١ ٚعٓاصط ايع
ٚشيو ٜػتسعٞ بطبٝع١ اذتاٍ إعساز دساٍٚ صالسٝات حتسز ْٛع اإلدطا٤ املطًٛب )َٓح صالس١ٝ يًكٝاّ 

 ب٘ ٚاغِ ايؿدص املفٛض بصيو (.
نُا ٜػتسعٞ إقطاض دساٍٚ ايصالسٝات بصٛض٠ زا١ُ٥ بتاضٜذ صالس١ٝ ايتٓفٝص , إش قس تتطًب ظطٚف 

ٌ أٚ تكًٝص يصالسٝات بعض ايٛظا٥ف , ٚعًٝ٘ فذسٍٚ ايصالسٝات ايعٌُ إدطا٤ تعسٌٜ أٚ تفٜٛض أٚ ْك
ٜهٕٛ قاباًل يًتعسٌٜ ٚايتبسٌٜ سػب َكتطٝات ٚظطٚف َٚصًش١ ايعٌُ , ٜٚتِ ايتعسٌٜ َٔ قبٌ ايػًط١ 

 املدٛي١ بصيو ٚاييت متًو ايصالس١ٝ األع٢ً العتُاز ايكطاضات ٚإصساضٖا ٖٚٛ ض٥ٝؼ ادتُع١ٝ .



 

 

 
 ايصالسٝاتايتعابري يف ال٥ش١ 

 
 ٜهٕٛ يًتعابري يف ال٥ش١ ايصالسٝات املفّٗٛ احملسز املٛضح أَاّ نٌ َٓٗا:

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

املدتص١ هلا عالق١ ٚظٝف١ٝ بعس٠ دٗات أخط٣ زاخٌ ادتُع١ٝ َٚٔ ثِ تكّٛ باالتصاٍ "ٜٓػل" ٜعين إٔ ادت١ٗ 
 بٗصٙ ادتٗات يتٛفري ايبٝاْات ٚاملػتٓسات املطًٛب١ ٚإعسازٖا يف ؾهًٗا ايٓٗا٥ٞ متٗٝسًا الختاش ايكطاض بؿأْٗا .

طا٤ات ٚاألْع١ُ "ٜٛافل" ٜعين ايتٛقٝع ع٢ً املػتٓسات مبا ٜفٝس بأْٗا متت بططٜك١ ْعا١َٝ ٚٚفل اإلد
 ٚايًٛا٥ح , إال أْ٘ ال ٜعين االعتُاز .

"ٜٛصٞ" ٜعين ضفع ايتٛص١ٝ باختاش ايكطاض َع ؾطح األغباب ٚحتٌُ ٖصٙ ايه١ًُ َع٢ٓ أق٣ٛ َٔ املٛافك١ 
 ٚيهٔ ال تصٌ إىل َطس١ً االعتُاز .

 "ٜعتُس" ٜؿري إىل ايػًط١ ايٓٗا١ٝ٥ يف اختاش ايكطاض أٟ املٛافك١ ايطمس١ٝ.
 ١َ يف ايصالسٝاتقٛاعس عا

ـ جيٛظ إٔ ٜهًف نٌ صاسب صالس١ٝ َٔ ٜكّٛ مبػ٦ٛيٝات٘ ٚصالسٝات٘ أٚ دع٤ َٓٗا يف ساي١ غٝاب٘  , 
 ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايتهًٝف َهتٛبًا . 

ـ جيٛظ ألصشاب صالس١ٝ االعتُاز يف ٖصٙ ايال٥ش١ تفٜٛض بعض صالسٝاتِٗ بؿهٌ دع٥ٞ أٚ ٚقيت 
ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايتفٜٛض َهتٛبًا ٚتكطٙ ايػًط١ األع٢ً , -ٍ ٚدٛزٙ ٚيٛ يف سا -يًُػت٣ٛ ايٛظٝفٞ ايتايٞ 

 ع٢ً إٔ تبك٢ املػ٦ٛي١ٝ ع٢ً عاتل َٔ قاّ بتفٜٛض ٖصٙ ايصالس١ٝ.
ـ ال جيٛظ ألصشاب ايصالس١ٝ اعتُاز املػتٓس ايصازض يصاذتِٗ ٚيٛ نإ يف سسٚز صالسٝتِٗ , ٚإمنا 

ٌٝ املجاٍ إشا نإ يًُسٜط ايتٓفٝصٟ صالس١ٝ اعتُاز جيب اعتُازٙ َٔ ايػًط١ األع٢ً َباؾط٠ , فع٢ً غب
ايصطف يف سسٚز َع١ٓٝ , يهٔ إشا نإ ايصطف ٜتعًل ب٘ ؾدصًٝا ٜطفع غٓس ايصطف العتُازٙ َٔ ايػًط١ 

 األع٢ً .
ـ ايصالس١ٝ املُٓٛس١ ملػت٣ٛ إزاضٟ ال جيٛظ يًُػت٣ٛ األقٌ اعتُازٖا "مماضغتٗا" يف ساي١ غٝاب صاسب 

 صسض تفٜٛض نتابٞ بصيو. ايصالس١ٝ إال إشا
ـ جيٛظ تطٜٛط دساٍٚ ايصالس١ٝ َػتكباًل ٚشيو بإضاف١ صالسٝات يبعض ايٛظا٥ف املػتشسث١ , ٜٚتِ 

 إقطاض ٖصٙ ايصالسٝات َٔ قبٌ ادت١ٗ املدٛي١ بٗصٙ ايصالس١ٝ ٚفل ٖصٙ ايال٥ش١ .
َؤقتًا -أٚ َٔ ٜفٛض٘ ـ َا مل ٜطز ي٘ ْص يف ٖصٙ ايال٥ش١ تهٕٛ صالس١ٝ اعتُازٙ َٔ قبٌ ض٥ٝؼ ادتُع١ٝ 

 ست٢ تتِ إضافت٘ يف ايال٥ش١ .  -



 

 

 ـ تصبح ٖصٙ ايال٥ش١ ْافص٠ َٔ تاضٜذ اعتُازٖا َٔ زتًؼ اإلزاض٠ أٚ َٔ ٜفٛض بصيو .
 . َتابع١ ٖصٙ ايال٥ش١ ٚتعسٜالتٗا ٚضفعٗا ألصشاب ايصالس١ٝ , َٔ َػ٦ٛي١ٝ إزاض٠ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب . 

يًتهاٌَ ايٛظٝفٞ ٚاسرتاّ ايتدصص فإْ٘ ٜٓبػٞ عسّ اعتُاز  . حتكٝكًا يًُؤغػ١ٝ يف ايعٌُ ٚحتكٝل
 ايصالس١ٝ املُٓٛس١ يًُػت٣ٛ األع٢ً إال بعس اغتهُاٍ اإلدطا٤ات األقٌ َٔ ايصالسٝات .

 
  



 

 

 
 

  ٚثٝك١ اإلغرتاتٝذ١ٝ يًذُع١ٝ ارتري١ٜ يتشفٝغ ايكطإٓ ايهطِٜ مبشافع١ ايعيفٞ
 
 
 ضؤٜتٓا :

 ايطٜاز٠ يف تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚادتٛز٠ يف ايعٌُ املؤغػٞ ارتريٟ   

ايٓطام 
 ٖـ  1441-1436خالٍ مخؼ غٓٛات َٔ    ايعَين 

ْطام 
 املٓافػ١ 

ع٢ً فطٚع ادتُعٝات ارتري١ٜ يتشفٝغ ايكطإٓ ايهطِٜ مبشافعات املًُه١ 
 ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

 ضغايتٓا :

تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ يؿطا٥ح اجملتُع بهٛازض َتُٝع٠ ٚبطاَر ْٛع١ٝ ٚب١٦ٝ ستفع٠ بتك١ٝٓ سسٜج١ 
 يتشكٝل ارتري١ٜ ملٓػٛبٝٓا ٚؾطنا٥ٓا 

 قُٝٓا : 

 اإلجياب١ٝ-5ايتهاٌَ     -4ادتٛز٠      -3االْتُا٤   -2ايؿفاف١ٝ     -1 قِٝ املٓع١ُ : 

 أٖسافٓا اإلغرتاتٝذ١ٝ :

 ختطٜر طالب َتكٓني يًتال٠ٚ ٚاذتفغ َتأزبني بآزاب ايكطإٓ ايهطِٜ  املٓتر

 حتكٝل ضضا املػتفٝسٜٔ َٔ ادتُع١ٝ  املػتفٝسٕٚ 

ايهفا٠٤ 
 إزاض٠ ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا ٚسًكاتٗا بهفا٠٤ ٚسٛغب١ عًُٝاتٗا بفاع١ًٝ  ايساخ١ًٝ

 بٓا٤ املٓار اإلجيابٞ يًتأٌٖٝ ٚايتطٜٛط املػتُط يًعاًَني ٚايرباَر  ايُٓٛ ٚايتعًِ

 حتكٝل االغتكطاض املايٞ يتػط١ٝ مجٝع استٝادات ادتُع١ٝ اإلغرتاتٝذ١ٝ  املايٞ 

 
 
 



 

 

 
 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ   : ؿؤٕٚإزاض٠ اي

 
حتكٝل االغتكطاض ايٛظٝفٞ ملٛظفٞ ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا , ٚتعٜٚسٖا باستٝاداتٗا    اهلسف ايط٥ٝؼ يإلزاض٠ ٖٛ :

 ٚاحملافع١ ع٢ً أصٍٛ ادتُع١ٝ, املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚايتك١ٝٓ يهٞ تؤزٟ زٚضٖا بادتٛز٠ املطًٛب١ , 
 
 

 تتًدص أزٚاض اإلزاض٠ ايط٥ٝػ١  يف :    األزٚاض ايط٥ٝػ١ يإلزاض٠ :
 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ٚايتك١ٝٓ يإلزاض٠ ايعا١َ , ٚاملتُج١ً يف :  ؿؤٕٚتٓفٝص بطاَر اي 

o . ضبط عًُٝات ايسٚاّ َٚتابع١ أزا٤ املٛظفني 

o . تٛفري االستٝادات املتعًك١ بادتُع١ٝ َٚٛظفٝٗا 

o . تطبٝل األْع١ُ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ 

o  . ٞإزاض٠ بطاَر ايتٛظٝف ٚاغتكطاب ايطاقات ايبؿط١ٜ , ٚغس االستٝاز ايٛظٝف 

o ١ّٝ .أع  ُاٍ ايصٝا١ْ ايتكٓ

o  . ٙتؿػٌٝ َٛقع ادتُع١ٝ اإليهرتْٚٞ ٚتطٜٛط 

 

 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ بايكطاعات .  ؿؤٕٚاإلؾطاف ع٢ً عًُٝات ٚبطاَر اي 

 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ باملٝسإ . ؿؤٕٚاإلؾطاف َٔ خالٍ اجملُعات ٚايسٚض ايٓػا١ٝ٥ ع٢ً عًُٝات ٚبطاَر اي 

 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ  ٚايتك١ٝٓ .  ؿؤٕٚملؿاضٜع املطتبط١ بايتصُِٝ ٚتطٜٛط ايًٛا٥ح ٚايرباَر ٚا 
  . ٕإعساز ايرباَر اذتاغٛب١ٝ ٚتطٜٛطٖا ٚتكسِٜ ايسعِ ايفين هلا يف اإلزاض٠ ايعا١َ ٚقطاعاتٗا ٚاملٝسا 

 
  



 

 

 إدارة الشؤون المالية واإلدارية

 لسم التمنية 

 مبرمج 

الدعم 
 الفني

لسم 
الشؤون 
 المالية

 محاسب 

أمين 
 صندوق

مدلك 
 حسابات

المباني 
 والعمارات

لسم 
الموارد 
 البشرية

شؤون  
 الموظفين

شؤون 
 المتعالدين 

لسم 
الخدمات 
 المساندة

 الحركة

 المشتريات

 الصيانة

 
 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ : ؿؤٕٚ( خطٜط١ اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ إلزاض٠ اي 9) ر 

  
  



 

 

  ايصالسٝات
 باإلزاض٠ َباؾط٠ :أٚال /  املتعًك١ 

 
 املاي١ٝ ؿؤٕٚاي

َسٜطٚ  ايبٝإ
ايكطاع

 ات

َسٜطٚ 
اإلزاضا

 ت

َسٜط اإلزاض٠ )  املدتص١ 
) 

املسٜط 
ايتٓف
 ٜصٟ

ض٥ٝ
ؽ 
ادتُ
 ع١ٝ

زتً
ؽ 
اإلزا
 ض٠

اذتػابات ارتتا١َٝ ٚاملٝعا١ْٝ 
 ؿؤٕٚحيطط )إزاض٠ اي   ايع١َُٝٛ يًذُع١ٝ

ٜٛص ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(
ٟ 

ٜعتُ
 ز

ايسٜٕٛ املؿهٛى يف إعساّ 
حتصًٝٗا مبا ٜكٌ عٔ ١٦َ أيف 

 ضٜاٍ
 ؿؤٕٚحيطط)إزاض٠ اي  

 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(
ٜعتُ 

 ز
 

إعساّ ايسٜٕٛ املؿهٛى يف 
 ؿؤٕٚحيطط)إزاض٠ اي   حتصًٝٗا مل١٦ أيف ضٜاٍ فأنجط

ٜٛص  املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(
ٟ 

ٜعتُ
 ز

إعساّ زٜٕٛ اإلزاضات ٚايكطاعات 
أيف  ٚاذتًكات  مبا ٜكٌ عٔ ١٦َ

 ضٜاٍ
حيط حيطط

 ض
 ؿؤٕٜٚٓػل)إزاض٠ اي

ٜعتُ ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(
  ز

إعساّ زٜٕٛ اإلزاضات ٚايكطاعات 
حيط حيطط ٚاذتًكات  مل١٦ أيف ضٜاٍ فأنجط

 ض
 ؿؤٕٜٚٓػل)إزاض٠ اي

ٜٛص ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(
ٟ 

ٜعتُ
 ز

 ؿؤٕٚحيطط )إزاض٠ اي   ايتػٜٛات املاي١ٝ يػٓٛات غابك١
ٜعتُ ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(

  ز

حتسٜس املصاضف ٚاملؤغػات املاي١ٝ 
 ؿؤٕٚحيطط )إزاض٠ اي   اييت تتعاٌَ َعٗا ادتُع١ٝ

 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(
 

 ٜٛافل
ٜٛص
ٟ 

ٜعتُ
 ز

االقرتاض مبا ٜكٌ عٔ ١٦َ أيف  
 ؿؤٕٚحيطط )إزاض٠ اي   ضٜاٍ

ٜعتُ  املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(
  ز

ٜعتُٜٛص  ؿؤٕٚحيطط )إزاض٠ اي   فأنجط االقرتاض مل١٦ أيف  ضٜاٍ



 

 

 ز ٟ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(
ايصطف مبا ٜكٌ عٔ  عؿطٜٔ أيف 

ضٜاٍ يربْاَر َعتُس مبٛدب 
 غٓسات صطف

 ؿؤٕٚحيطط  )إزاض٠ اي  
   ٜعتُس املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(

ايصطف يعؿطٜٔ أيف ضٜاٍ فأنجط  
يربْاَر َعتُس مبٛدب غٓسات 

 صطف
 ؿؤٕٚحيطط  )إزاض٠ اي  

ٜعتُ ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(
  ز

 ؿؤٕٚحيطط  )إزاض٠ اي   تٛقٝع ايؿٝهات *
ٜعتُ ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(

  ز

تٛضٜس ٚقبض َبايؼ يًدع١ٜٓ ايعا١َ 
 ؿؤٕٜٚعتُس  )إزاض٠ اي   ٚاإلٜساع َٓٗا يف ايبٓٛى

    املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(

اإلٜساع يف ايبٓٛى َٚتابع١ 
ٜعتُس إزاض٠ ايؿؤٕٚ    حيطط بايكطاعاتاذتػابات ارتاص١ 

    املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ 

صطف ايعٗس ملسٜطٟ ايكطاعات  
حيط حيطط ٚاإلزاضات 

 ض
 ؿؤٕٜٚٛافل  )إزاض٠ اي

   ٜعتُس املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(

اغت٦ذاض ٚغا٥ٌ ايٓكٌ ع٢ً َػت٣ٛ 
 ؿؤٕٚحيطط )إزاض٠ اي   اإلزاض٠ ايعا١َ

   ٜعتُس املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(

اغت٦ذاض ٚغا٥ٌ ايٓكٌ ع٢ً َػت٣ٛ 
 ؿؤٕٜٚٛافل  )إزاض٠ اي  حيطط ايكطاعات

   ٜعتُس املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(

 ؿؤٕٚحيطط)إزاض٠ اي   تعٝني َطاقب اذتػابات ارتاضدٞ
ٜٛص ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(

ٟ 
ٜعتُ

 ز
حتسٜس ايٓػب املاي١ٝ املػتشك١ 

 ؿؤٕٚحيطط ) إزاض٠ اي   ألفطاز أٚ إزاضات ادتُع١ٝ 
ٜعتُ ٜٛافل  املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ( 

  ز

حتسٜس ايٓػب املاي١ٝ املػتشك١ 
 ؿؤٕٚحيطط ) إزاض٠ اي   دتٗات خاضد١ٝ  

ٜعتُ ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ( 
  ز

 ؿؤٕٚحيطط  )إزاض٠ اي   ْتا٥ر دطز ارتعا٥ٔ
   ٜعتُس املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(

 *َع املػ٦ٍٛ املايٞ .



 

 

 
 

 اإلزاض١ٜ ؿؤٕٚاي

 ايبٝإ

 املػتٜٛات اإلزاض١ٜ

َسٜطٚ 
ايكطا
 عات

َسٜطٚ 
اإلزاضا

 ت

َسٜط اإلزاض٠ )  
 املدتص١ (

املسٜط 
 ايتٓفٝصٟ

ض٥ٝؼ 
ادتُع

١ٜ 

زتً
ؽ 
اإلزا
 ض٠

       ايتعٝٝٓات :
ٜٛص     تعٝني املسٜط ايتٓفٝصٟ  ٚتٛقٝع عكسٙ

 ٟ 
ٜعتُ

 ز
تعٝني أٚ إٜكاف أٚ إقاي١ أٚ ْكٌ أٚ اْتٗا٤ 

 ؿؤٕٚحيطط ) إزاض٠ اي   تٛقٝع عكٛزِٖخس١َ َسٜطٟ اإلزاضات  
ٜٛص ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

ٟ 
ٜعتُ

 ز
تعٝني أٚ إٜكاف أٚ إقاي١ أٚ ْكٌ أٚ 

اْتٗا٤ خس١َ ضؤغا٤ األقػاّ  
 ٚتٛقٝع عكٛزِٖ

 ؿؤٕٜٚٛافل ) إزاض٠ اي حيطط  
  ٜعتُس ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

تعٝني أٚ إٜكاف أٚ إقاي١ أٚ ْكٌ أٚ 
َسٜطٟ ايكطاعات اْتٗا٤ خس١َ 

ٚباقٞ َٛظفٞ اإلزاض٠ ايعا١َ 
 ٚايكطاعات ٚتٛقٝع عكٛزِٖ

  
حيطط ) اإلزاض٠ ايتابع  

هلا ايكطاع ( ٜٓػل )  
املاي١ٝ  ؿؤٕٚإزاض٠ اي

 ٚاإلزاض١ٜ (
   ٜعتُس

تعٝني أٚ إٜكاف أٚ إقاي١ أٚ ْكٌ أٚ 
اْتٗا٤ خس١َ َٛظفٞ املٝسإ    ) 

ايسٚض ( ٚايرباَر  –اجملُعات 
 عكٛزِٖٚتٛقٝع 

  

 ؿؤٕٜٚٛافل )  إزاض٠ اي 
 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

حيطط  ) إزاض٠  
إزاض٠  –اجملُعات 

 ايسٚض ٚايرباَر

   ٜعتُس

   اعتُاز املٛاظ١ْ ايػ١ٜٛٓ يًٛظا٥ف
ٜٛافل )إزاض٠ ايؿؤٕٚ 

  ٜعتُس ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(

تعٝني أٚ إٜكاف أٚ إقاي١ أٚ ْكٌ 
 خس١َ املعًُني .

حيط
إزاض٠ ايرباَر  حيطط ض

    ٚاجملُعات ٚايسٚض 



 

 

 

 ايبٝإ
 املػتٜٛات اإلزاض١ٜ

َسٜطٚ 
 ايكطاعات

َسٜطٚ 
 اإلزاضات

َسٜط اإلزاض٠ )  
 املدتص١ (

املسٜط 
 ايتٓفٝصٟ

ض٥ٝؼ 
 ادتُع١ٝ

زتًؼ 
 اإلزاض٠

       ايرتقٝات :
ايرتقٝات ايٛظٝف١ٝ دتُٝع 

 ؿؤٕٜٚٓػل )إزاض٠ اي حيطط حيطط ايعاًَني
  ٜعتُس ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

ايرتقٝات املاي١ٝ ) يف املطبٛط 
 ؿؤٕٜٚٓػل )إزاض٠ اي حيطط حيطط ( دتُٝع ايعاًَني

  ٜعتُس ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

       تكِٝٝ األزا٤ ايػٟٓٛ:

 ؿؤٕٚحيطط )إزاض٠ اي   تكِٝٝ َسٜطٟ اإلزاضات
  ٜعتُس ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

 ؿؤٕٜٚٓػل)إزاض٠ اي حيطط  ٚضؤغا٤ األقػاّتكِٝٝ 
   ٜعتُس املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

تكِٝٝ باقٞ َٛظفٞ اإلزاض٠ 
 ؿؤٕٜٚٛافل )إزاض٠ اي حيطط  ايعا١َ

   ٜعتُس املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

    تكِٝٝ َسٜطٟ ايكطاعات

حيطط )اإلزاض٠ ايتابع 
 هلا ايكطاع (

 ؿؤٕٜٚٛافل )إزاض٠ اي
 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

   ٜعتُس

تكِٝٝ باقٞ َٛظفٞ 
  حيطط ايكطاعات

حيطط )اإلزاض٠ ايتابع 
 هلا ايكطاع ( 

 ؿؤٕٜٚعتُس )إزاض٠ اي
 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

   ٜعتُس

       املهافآت ٚادتعا٤ات :
صطف َهافآت أٚ إٜكاع 
 ؿؤٕٚحيطط )إزاض٠ اي   دعا٤ات َسٜطٟ اإلزاضات

 ٜعتُس ٜعتُس ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

صطف َهافآت أٚ إٜكاع 
 ؿؤٕٜٚٛافل)إزاض٠ اي حيطط  دعا٤ات  ٚضؤغا٤ األقػاّ

  ٜعتُس ٜعطض املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (



 

 

 ايبٝإ

 املػتٜٛات اإلزاض١ٜ
َسٜطٚ 
ايكطاعا

 ت

َسٜطٚ 
 اإلزاضات

َسٜط اإلزاض٠ )  
 املدتص١ (

املسٜط 
 ايتٓفٝصٟ

ض٥ٝؼ 
 ادتُع١ٝ

زتًؼ 
 اإلزاض٠

صطف َهافآت أٚ إٜكاع 
باقٞ َٛظفٞ دعا٤ات  

 اإلزاض٠ ايعا١َ

 ؿؤٕٜٚٛافل )إزاض٠ اي حيطط 
   ٜعتُس املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

صطف َهافآت أٚ إٜكاع 
 دعا٤ات َسٜطٟ ايكطاعات

  

حيطط )اإلزاض٠ ايتابع 
 هلا ايكطاع ( 

 ؿؤٕٜٚٛافل )  إزاض٠ اي
 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

   ٜعتُس

صطف َهافآت أٚ إٜكاع 
دعا٤ات باقٞ َٛظفٞ 

 ايكطاعات

  حيطط

ٜٛافل ) اإلزاض٠ ايتابع 
 هلا ايكطاع ( 

 ؿؤٕٜٚٛافل )  إزاض٠ اي
 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

   ٜعتُس

اإلداظات ايػ١ٜٛٓ 
ٚاالغتجٓا١ٝ٥ ٚاملطض١ٝ 

 ٚارتاص١ :
      

ْا٥ب ايط٥ٝؼ ٚاملسٜط 
  ٜعتُس ٜعتُس    ايتٓفٝصٟ 

 ؿؤٕٜٚٓػل ) إزاض٠ اي حيطط  َسٜطٟ اإلزاضات
   ٜعتُس املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

 ؿؤٕٜٚٛافل ) إزاض٠ اي حيطط  باقٞ َٛظفٞ اإلزاض٠ ايعا١َ
   ٜعتُس املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

  حيطط َسٜطٟ ايكطاعات

ٜٛافل  )اإلزاض٠ ايتابع 
 هلا ايكطاع (
 ؿؤٕٜٚٛافل ) إزاض٠ اي

 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

   ٜعتُس



 

 

 ؿؤٕٚإزاض٠ ايٜعتُس )    ٜٛافل باقٞ َٛظفٞ ايكطاعات
    املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

       ايعالٚات ايػ١ٜٛٓ
تكطٜط َبسأ َٓح ايعال٠ٚ 

 ؿؤٕٚحيطط ) إزاض٠ اي   ايػ١ٜٛٓ
   ٜعتُس املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

 ؿؤٕٚحيطط ) إزاض٠ اي   ْػب ايعال٠ٚ ايػ١ٜٛٓ
   ٜعتُس املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

 

 ايبٝإ
 املػتٜٛات اإلزاض١ٜ

َسٜطٚ 
 ايكطاعات

َسٜطٚ 
 اإلزاضات

َسٜط اإلزاض٠ )  
 املدتص١ (

املسٜط 
ض٥ٝؼ   ايتٓفٝصٟ

 ادتُع١ٝ
زتًؼ 
 اإلزاض٠

       ايعٌُ اإلضايف
َسٜطٟ اإلزاضات ٚضؤغا٤ 

 حيطط  األقػاّ
 ؿؤٕٜٚٛافل ) إزاض٠ اي

   ٜعتُس املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

مجٝع ايعاًَني يف اإلزاض٠ 
ايعا١َ ٚايكطاعات 

 ٚايسٚضٚاجملُعات 
  حيطط

ٜعتُس ) إزاض٠ 
املاي١ٝ  ؿؤٕٚاي

 ٚاإلزاض١ٜ (
    

        اذتطٛض ٚاالْصطاف

حتسٜس ٚتػٝري َٛاعٝس 
   ايسٚاّ يإلزاض٠ ايعا١َ 

حيطط ) إزاض٠ 
املاي١ٝ  ؿؤٕٚاي

 ٚاإلزاض١ٜ (
 ٜعتُس ٜٛصٞ  ٜٛافل

حتسٜس ٚتػٝري َٛاعٝس 
 ؿؤٕٜٚٛافل ) إزاض٠ اي  حيطط ايسٚاّ يًكطاعات  

  ٜعتُس  ٜٛصٞ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

اذتطن١ ايؿٗط١ٜ يًشطٛض 
 ٚاالْصطاف

 ٜٛافل حيطط
ٜعتُس ) إزاض٠ 

املاي١ٝ  ؿؤٕٚاي
 ٚاإلزاض١ٜ (

    

أعصاض غٝاب َسٜطٟ 
ٜٛافل  ) إزاض٠  حيطط  اإلزاضات

    ٜعتُساملاي١ٝ  ؿؤٕٚاي



 

 

 ٚاإلزاض١ٜ (

أعصاض غٝاب باقٞ َٛظفٞ 
 حيطط  اإلزاض٠ ايعا١َ

) إزاض٠   ٜعتُس
املاي١ٝ  ؿؤٕٚاي

 ٚاإلزاض١ٜ (
    

أعصاض غٝاب َسٜطٟ 
 ٜٛافل حيطط ايكطاعات 

ٜعتُس ) إزاض٠ 
املاي١ٝ  ؿؤٕٚاي

 ٚاإلزاض١ٜ (
    

أعصاض غٝاب باقٞ َٛظفٞ 
  ٜٛافل ايكطاعات

ٜعتُس ) إزاض٠ 
املاي١ٝ  ؿؤٕٚاي

 ٚاإلزاض١ٜ (
    

        ايطٚاتب ٚاألدٛض

   نؿٛف ايطٚاتب
إزاض٠ حيطط ) 

املاي١ٝ  ؿؤٕٚاي
 ٚاإلزاض١ٜ (

  ٜعتُس  ٜٛافل

صطف اغتشكاقات مجٝع 
   ايعاًَني

حيطط ) إزاض٠ 
املاي١ٝ  ؿؤٕٚاي

 ٚاإلزاض١ٜ (
  ٜعتُس  ٜٛافل

        غًف ايعاًَني/أخط٣

 حيطط حيطط َٓح  غًف يًعاًَني
 ؿؤٕٜٚٛافل ) إزاض٠ اي

    ٜعتُس املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

 

 ايبٝإ
 اإلزاض١ٜاملػتٜٛات 

َسٜطٚ 
 ايكطاعات

َسٜطٚ 
 اإلزاضات

َسٜط اإلزاض٠ )  
 املدتص١ (

املسٜط 
 ايتٓفٝصٟ

ض٥ٝؼ 
 ادتُع١ٝ

زتًؼ 
 اإلزاض٠

  حيطط أٚاَط اإلضناب
 ؿؤٕٜٚٛافل) إزاض٠ اي

   ٜعتُس املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

اإلساالت ايطب١ٝ يًذٗات 
 ؿؤٕٜٚعتُس) إزاض٠ اي  حيطط اييت تعتُسٖا ادتُع١ٝ

    املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (



 

 

اغتدساّ غٝاضات ادتُع١ٝ 
 ؿؤٕٜٚعتُس) إزاض٠ اي  حيطط ألغطاض ايعٌُ

    املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

       
ايتهًٝف بايكٝاّ باألعُاٍ ) 

       أٜاّ (  : 5ألنجط َٔ 

ايتهًٝف بأعُاٍ ايٓا٥ب 
   ٚاملسٜط ايتٓفٝصٟ 

حيطط ) إزاض٠ 
املاي١ٝ  ؿؤٕٚاي

 ٚاإلزاض١ٜ (
  ٜعتُس ٜٛافل

ايتهًٝف بأعُاٍ َسٜطٟ 
 ؿؤٕٜٚٓػل ) إزاض٠ اي حيطط  اإلزاضات

   ٜعتُس املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

ايتهًٝف بأعُاٍ باقٞ 
 ؿؤٕٜٚعتُس ) إزاض٠ اي حيطط  َٛظفٞ اإلزاض٠ ايعا١َ

    املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

ايتهًٝف بأعُاٍ َسٜطٟ 
  حيطط ايكطاعات 

 ؿؤٕٜٚٓػل ) إزاض٠ اي
 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

ٜٛافل ) اإلزاض٠ ايتابع 
 هلا ايكطاع ( 

   ٜعتُس

ايتهًٝف بأعُاٍ باقٞ 
      ٜعتُس َٛظفٞ ايكطاعات

 
 

 ايبٝإ
 املػتٜٛات اإلزاض١ٜ

َسٜطٚ 
 ايكطاعات

َسٜطٚ 
 اإلزاضات

َسٜط اإلزاض٠ )  املدتص١ 
) 

املسٜط 
 ايتٓفٝصٟ

ض٥ٝؼ 
 ادتُع١ٝ

زتًؼ 
 اإلزاض٠

األصٍٛ ايجابت١ ؾطا٤ أٚ بٝع 
ٜٓػل ) إزاض٠ ايؿؤٕٚ    مبا ٜكٌ عٔ ١٦َ أيف ضٜاٍ

  سُٜعت ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ( 

ؾطا٤ أٚ بٝع األصٍٛ ايجابت١ 
ٜٓػل ) إزاض٠ ايؿؤٕٚ    مل١٦ أيف ضٜاٍ فأنجط   

 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

  ٜعتُس ٜٛافل ٜٓػل ) إزاض٠ ايؿؤٕٚ  حيطط  حيطط ختصٝص ضٜع دع٤ َٔ 



 

 

ممتًهات ادتُع١ٝ إلزاض٠ 
 زتُع أٚ زاض أٚ قطاع أٚ

 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

ختصٝص دع٤ َٔ 
ممتًهات ادتُع١ٝ إلزاض٠ 

 أٚ قطاع أٚ زتُع أٚ زاض
ٜٓػل ) إزاض٠ ايؿؤٕٚ  حيطط  حيطط 

 ٜعتُس ٜٛصٞ  ٜٛافل  املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

بٝع األصٍٛ االغتجُاض١ٜ أٚ 
ٜٓػل ) إزاض٠ ايؿؤٕٚ    ايكا١ُ٥تصف١ٝ االغتجُاضات 

 ٜعتُس ٜٛصٞ  ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

 
 

 ايكا١ْْٝٛ ؿؤٕٚاي

 ايبٝإ

 املػتٜٛات اإلزاض١ٜ
َسٜ
ضٚ 
ايك
طاع
 ات

َسٜ
ضٚ 
اإلز
اضا
 ت

املسٜط  َسٜط اإلزاض٠ )  املدتص١ (
 ايتٓفٝصٟ

ض٥ٝ
ؽ 
ادتُ
 ع١ٝ

زتً
ؽ 
اإلزا
 ض٠

 ؿؤٕٚايحيطط ) إزاض٠    إقا١َ زعاٟٚ باغِ ادتُع١ٝ
ٜعتُ ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

  ز

إدطا٤ املصاذتات ٚايتٓاظالت 
   ارتاضد١ٝ 

 ؿؤٕٚحيطط ) إزاض٠ اي
 ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

ٜعتُ
  ز

 ؿؤٕٚحيطط ) إزاض٠ اي   إدطا٤ املصاذتات فُٝا خيص ايعُاي١
   ٜعتُس املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

حتسٜس ممجٌ ادتُع١ٝ يف ايسعاٟٚ 
 ؿؤٕٚحيطط ) إزاض٠ اي   ايكطا١ٝ٥

ٜٛص ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (
ٟ 

ٜعتُ
 ز

متجٌٝ ادتُع١ٝ أَاّ ادتٗات ايطمس١ٝ 
 ؾؤٕٚٚارتس١َٝ  ) فُٝا خيص 
 ايكطاع ٚاجملُعات ٚايسٚض

حي
 ؿؤٕٜٚٛافل   )إزاض٠ اي  ضط

   ٜعتُس املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

 ٜعتُ ٜٛافل ؿؤٕٜٚٓػل ) إزاض٠ ايحيحيتٛقٝع ايعكٛز ٚاالتفاقٝات َع دٗات 



 

 

 ز املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (  ضط ضط خاضد١ٝ فُٝا زٕٚ ١٦َ أيف ضٜاٍ 
تٛقٝع ايعكٛز ٚاالتفاقٝات َع دٗات 

 خاضد١ٝ  مل١٦ أيف ضٜاٍ فأنجط .
حي
 ضط

حي
 ضط

 ؿؤٕٜٚٓػل ) إزاض٠ اي
ٜٛص ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ( 

ٟ 
ٜعتُ

 ز
 

 أخط٣ :ثاْٝا / املؿرتن١ َع إزاضات 
 

 االغرتاتٝذٝات ٚارتطط  ٚاملٛاظْات

 ايبٝإ

 املػتٜٛات اإلزاض١ٜ
َسٜ
ضٚ 
ايك
طاع
 ات

َسٜ
ضٚ 
اإلز
اضا
 ت

املسٜط  َسٜط اإلزاض٠ )  املدتص١ (
 ايتٓفٝصٟ

ض٥ٝ
ؽ 
ادتُ
 ع١ٝ

زتً
ؽ 
اإلزا
 ض٠

حي إعساز املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ ايػ١ٜٛٓ
 ضط

حي
 ضط

 ؿؤٕٜٚٓػل )إزاض٠ اي
ٜٛص ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(

ٟ 
ٜعتُ

 ز
اإلضاف١ أٚ ايتعسٌٜ يف ارتط١ 

ايتٓفٝص١ٜ ٚاملٛاظ١ْ مبا ٜرتتب عًٝ٘ 
َع ٚدٛز َكابٌ يف -َبايؼ َاي١ٝ 

 -اإلٜطازات هلصا ايبٓس 

حي
 ضط

حي
 ضط

 ؿؤٕٜٚٓػل )إزاض٠ اي
 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(

ٜٛافل )إزاض٠ ايتطٜٛط 
 ٚايتسضٜب (

ٜعتُ ٜٛافل
  ز

اإلضاف١ أٚ ايتعسٌٜ يف ارتط١ 
ايتٓفٝص١ٜ ٚاملٛاظ١ْ مبا ٜرتتب عًٝ٘ 

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

 ضٜاٍ

حي
 ضط

حي
 ضط

 ؿؤٕٜٚٓػل )إزاض٠ اي
 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(

ٜٓػل )إزاض٠ ايتطٜٛط 
 ٚايتسضٜب (

ٜعتُ ٜٛافل
  ز

اإلضاف١ أٚ ايتعسٌٜ يف ارتط١ 
ايتٓفٝص١ٜ ٚاملٛاظ١ْ مبا ٜرتتب عًٝ٘ 

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

حي
 ضط

حي
 ضط

 ؿؤٕٜٚٓػل )إزاض٠ اي
 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(

ٜٓػل )إزاض٠ ايتطٜٛط 
 ٚايتسضٜب (

ٜٛص ٜٛافل
ٟ 

ٜعتُ
 ز

املٓاق١ً َٔ بٓس َعتُس فٝ٘ ٚفط إىل بٓس 
 آخط  

حي
 ضط

حي
 ضط

ٜٓػل )إزاض٠ ايتطٜٛط 
 ٚايتسضٜب ( 

 ؿؤٕٜٚٛافل )إزاض٠ اي
 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(

   ٜعتُس



 

 

إٜكاف املٛاظْات ٚارتطط ايتٓفٝص١ٜ 
   ايعا١َ يٛدٛز عذع َايٞ 

 ؿؤٕٚحيطط ) إزاض٠ اي
 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ( 

ٜٓػل ) إزاض٠ ايتطٜٛط 
 ٚايتسضٜب ( 

ٜٛص ٜٛافل
ٟ 

ٜعتُ
 ز

 
 

 ايتع١ًُٝٝ  ؿؤٕٚاي

 ايبٝإ

 املػتٜٛات اإلزاض١ٜ
َسٜ
ضٚ 
ايك
طاع
 ات

َسٜ
ضٚ 
اإلز
اضا
 ت

املسٜط  َسٜط اإلزاض٠ )  املدتص١ (
 ايتٓفٝصٟ

ض٥ٝ
ؽ 
ادتُ
 ع١ٝ

زتً
ؽ 
اإلزا
 ض٠

   ٚضع ايتكِٜٛ ايتعًُٝٞ ايػٟٓٛ

حيطط ) إزاض٠ اجملُعات 
ايسٚض ٚايرباَر –

 ٚايكطاعات  ( 
 ؿؤٕٜٚٓػل ) إزاض٠ اي

 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

   ٜعتُس

 
 ايتطٜٛط ٚايتسضٜب 

 ايبٝإ

 املػتٜٛات اإلزاض١ٜ
َسٜ
ضٚ 
ايك
طاع
 ات

َسٜ
ضٚ 
اإلز
اضا
 ت

املسٜط  َسٜط اإلزاض٠ )  املدتص١ (
 ايتٓفٝصٟ

ض٥ٝ
ؽ 
ادتُ
 ع١ٝ

زتً
ؽ 
اإلزا
 ض٠

حي ايتكاضٜط اإلسصا١ٝ٥ ايػ١ٜٛٓ 
 ضط

حي
 ضط

 ؿؤٕٜٚٓػل ) إزاض٠ اي
ٜعتُ ٜٛافل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ( 

  ز

 أخط٣



 

 

 ايبٝإ

 املػتٜٛات اإلزاض١ٜ
َسٜ
ضٚ 
ايك
طاع
 ات

َسٜ
ضٚ 
اإلز
اضا
 ت

املسٜط  َسٜط اإلزاض٠ )  املدتص١ (
 ايتٓفٝصٟ

ض٥ٝ
ؽ 
ادتُ
 ع١ٝ

زتً
ؽ 
اإلزا
 ض٠

   تؿهٌٝ دتإ ادتطز
 ؿؤٕٚإزاض٠ ايٜعتُس ) 

    املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

 ؿؤٕٚحيطط) إزاض٠ اي   تؿهٌٝ ايًذإ ايتأزٜب١ٝ
   ٜعتُس املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

تؿهٌٝ دت١ٓ اختٝاض ٚاختباض 
 ؿؤٕٚحيطط ) إزاض٠ اي   املتكسَني يؿػٌ ايٛظا٥ف

   ٜعتُس املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

 
 

 ثايجا  / املؿرتن١ بني ادتُٝع  :
 حيل يهٌ َٛظف إٔ ٜتعاٌَ َع املٛظف ايتابع ي٘ إزاضًٜا بايصالسٝات ايتاي١ٝ : 

 ًَشٛظ١ ايصالس١ٝ
إٔ ٜٛد٘ ي٘ َػا٤ي١ ؾف١ٜٛ عٓس ٚقٛع خطأ أٚ 

 االؾتباٙ فٝ٘
 

  إٔ ٜهًف٘ بأٟ عٌُ ٜسخٌ ضُٔ زتاٍ عًُ٘
  عٔ عًُ٘ ًاإٔ ٜطًب َٓ٘ تكطٜط

  إٔ ٜطًب َٓ٘ خط١ عٌُ تفص١ًٝٝ عٔ عًُ٘
  ٜطًع ع٢ً  أعُاي٘إٔ 

  إٔ ٜطًع ع٢ً دٗاظٙ ارتاص
  إٔ ٜطًع ع٢ً أٚضام ايعٌُ املٛدٛز٠ يف َهتب٘

إٔ ٜهًف٘ عطٛض أٟ ادتُاع  أٚ يكا٤ يإلزاض٠ 
 زاخٌ اإلزاض٠ أٚ خاضدٗا

 

 



 

 

 
 
 

 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ؿؤٕٚإزاض٠ اي  2-1

 اغِ ايٛظٝف١ ضقِ ايٛظٝف١
 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ  ؿؤَٕٚسٜط إزاض٠ اي 2-1-1
 اإلزاض١ٜ ؿؤٕٚض٥ٝؼ قػِ اي 2-1-2
 املاي١ٝ ؿؤٕٚض٥ٝؼ قػِ اي 2-1-3
 َٛظفني ؾؤَٕٚؿطف  2-1-4
 َؿطف تك١ٝٓ 2-1-5
 إزاض١ٜ ؾؤَٕٚؿطف  2-1-6
 َؿطف خسَات 2-1-7
 َطاغٌ 2-1-8
 ستاغب 2-1-9
 أَني صٓسٚم 2-1-10
 ناتب سػابات 2-1-11

 
 

حتكٝل االغتكطاض ايٛظٝفٞ ملٛظفٞ ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗـا , ٚتعٜٚـسٖا باستٝاداتٗـا       ٖٛ :اهلسف ايط٥ٝؼ يإلزاض٠ 
 , املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚايتك١ٝٓ يهٞ تؤزٟ زٚضٖا بادتٛز٠ املطًٛب١ , ٚاحملافع١ ع٢ً أصٍٛ ادتُع١ٝ

 
 تتًدص أزٚاض اإلزاض٠ ايط٥ٝػ١  يف :    األزٚاض ايط٥ٝػ١ يإلزاض٠ :

 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ٚايتك١ٝٓ يإلزاض٠ ايعا١َ , ٚاملتُج١ً يف :  ؤٕٚؿتٓفٝص بطاَر اي 

o  ٚايعاًَني يف ايكطاعات ٚاجملُعات ٚايسٚضضبط عًُٝات ايسٚاّ َٚتابع١ أزا٤ املٛظفني 

o . تٛفري االستٝادات املتعًك١ بادتُع١ٝ َٚٛظفٝٗا 

o . تطبٝل األْع١ُ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ 



 

 

o  ٞٚإدطا٤ عكٛزِٖإزاض٠ بطاَر ايتٛظٝف ٚاغتكطاب ايطاقات ايبؿط١ٜ , ٚغس االستٝاز ايٛظٝف . 

o . ١ّٝ  أعُاٍ ايصٝا١ْ ايتكٓ

o  . ٙتؿػٌٝ َٛقع ادتُع١ٝ اإليهرتْٚٞ ٚتطٜٛط 

 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ بايكطاعات .  ؿؤٕٚاإلؾطاف ع٢ً عًُٝات ٚبطاَر اي 

 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ باملٝسإ . ؿؤ٢ًٕٚ عًُٝات ٚبطاَر اياإلؾطاف َٔ خالٍ اجملُعات ٚايسٚض ايٓػا١ٝ٥ ع 

 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ  ٚايتك١ٝٓ ؿؤٕٚتصُِٝ ٚتطٜٛط ايًٛا٥ح ٚايرباَر ٚاملؿاضٜع املطتبط١ باي.  
  . ٕإعساز ايرباَر اذتاغٛب١ٝ ٚتطٜٛطٖا ٚتكسِٜ ايسعِ ايفين هلا يف اإلزاض٠ ايعا١َ ٚقطاعاتٗا ٚاملٝسا 

 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ 

 
أٚاًل: 

 اهلسف ايعاّ : 
 أزا٥ٗا ,  اإلؾطاف ع٢ً ٚضع ايػٝاغات ٚارتطط يًعًُٝات املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ٚايتك١ٝٓ يًذُع١ٝ , َٚتابع١

 عٝح جتطٟ بهفا٠٤ عاي١ٝ .
 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 

 . ٟاملسٜط ايتٓفٝص 
 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:

 . غهطتري 

   ِاملٛاضز ايبؿط١ٜض٥ٝؼ قػ . 

 املاي١ٝ . ؿؤٕٚض٥ٝؼ قػِ اي 

 . ض٥ٝؼ قػِ ايصٝا١ْ 

 . ض٥ٝؼ قػِ ايتك١ٝٓ 

 ضابعًا: ايعالقات: 
  .  َع إزاضات ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا  , بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿإٔ : حتكٝل املصًش١ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ٚايتك١ٝٓ 

  َع اهل٦ٝات ٚاملؤغػات خاضز ادتُع١ٝ , بإدطا٤ االتصاالت ٚاملفاٚضات َعٗا بؿإٔ تٛفري االستٝادات
 ٚارتسَات املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ .

املاي١ٝ  ؿؤَٕٚسٜط إزاض٠ اي َػ٢ُ ايٛظٝف١
 اإلزاض٠ ايعا١َ املٛقع ٚاإلزاض١ٜ

 1-1-2 ضقِ ايٛظٝف١ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ؿؤٕٚاي اإلزاض٠



 

 

 ػابات ارتتا١َٝ .املطادع ارتاضدٞ , بؿإٔ ايبٝاْات ٚاذت 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛادبات: 
 املؿرتن١ : 

 . اإلؾطاف ٚايتٛدٝ٘ ٚايتٓػٝل ٚاملتابع١ ألْؿط١ األقػاّ اييت ٜؿطف عًٝٗا ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛطٖا 
 . املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري ايعٌُ يف اإلزاض٠ مبا ٜتٛافل َع ال٥ش١ ايصالسٝات املعتُس٠ 

  اييت تعرتض غري ايعٌُ باإلزاض٠ ٚاألقػاّ ايتابع١ ي٘ .سٌ املؿهالت 

 . ٘اختاش ناف١ اإلدطا٤ات املتعًك١ بايعاًَني حتت إؾطاف٘ يف سسٚز ايصالسٝات احملسز٠ ي 

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يإلزاض٠ ٚاألقػاّ ايتابع١ هلا , َٚتابعتٗا 

  , َٚتابعتٗا .ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يإلزاض٠ ٚاألقػاّ ايتابع١ هلا 

 . مماضغ١ ايصالسٝات املدٛي١ ي٘ ٚفل ال٥ش١ ايصالسٝات 

 . ٘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 

 طٛض االدتُاعات اييت ٜسع٢ هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا , ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ . س 

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

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري ايعٌُ يف اإلزاض٠ يًط٥ٝؼ املباؾط 

 ١ٜ َٗاّ أخط٣ ٜهًف٘ بٗا ض٥ٝػ٘ املباؾط ٚتتعًل بطبٝع١ عًُ٘ .ايكٝاّ بأ 

 ارتاص١ :

  َتابع١ تطبٝل األْع١ُ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ املعتُس٠ يًذُع١ٝ ٚتكُٝٝٗا , ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛطٖا , ٚتعطٜف
 ايعاًَني بٗا ٚتعٜٚسِٖ بهٌ َا ٜػتذس َٓٗا .

 . َتابع١ إعساز املٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ يًذُع١ٝ 

 ٛا٥ِ املاي١ٝ ايسٚض١ٜ يًذُع١ٝ , ٚايتشكل َٔ َطابكتٗا يًٛاقع , ٚايتأنس َٔ أْٗا متجٌ املطنع فشص ايك
املايٞ اذتكٝكٞ يًذُع١ٝ , َٚتابع١ ايٓتا٥ر ايفع١ًٝ يًٓؿاط املايٞ )إٜطازات َٚصطٚفات( , َٚكاضْتٗا َع 

 املٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ ٚتكِٝٝ ايٓتا٥ر ارتاص١ بصيو .

 ٚإعساز ايتكاضٜط ارتاص١ بٗا , ٚاإلؾطاف ايعاّ ع٢ً إعساز ايكٛا٥ِ املاي١ٝ  إعساز املؤؾطات املاي١ٝ
 يًذُع١ٝ .

 . االؾرتاى يف إعساز ٚتطٜٛط أْع١ُ ختطٝط ايك٣ٛ ايعا١ًَ ,  ٚتكِٝٝ األزا٤ ٚأْع١ُ اذتٛافع ٚغريٖا 

 ٚ ايتعًُٝات ايتشكل َٔ غال١َ املعاَالت املاي١ٝ يًذُع١ٝ , ٚايتأنس أْٗا تتفل َع األْع١ُ ٚايًٛا٥ح
 ارتاص١ بادتُع١ٝ .



 

 

 . ٘املٛافك١ ع٢ً ايصطف يف سسٚز ايصالسٝات املُٓٛس١ ي 

 . َتابع١ ايعكٛز ٚاالتفاقٝات املاي١ٝ يًذُع١ٝ 

 . اإلؾطاف ع٢ً سصط ايٛظا٥ف ايؿاغط٠ ٚاإلعالٕ عٓٗا ٚاختاش اإلدطا٤ات املٓاغب١ يًتعٝني 

  َٔ املػ٦ٛيني بادتُع١ٝ .َطادع١ نؿٛف ايطٚاتب ٚاألدٛض قبٌ ايصطف ٚاعتُازٖا 

 . زضاغ١ ايكطاضات اإلزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ اييت تصسض عٔ اإلزاض٠ ايعًٝا ٚأثط شيو ع٢ً املطنع املايٞ يًذُع١ٝ 

 . اإلؾطاف ع٢ً  تٛفري ارتسَات اإلزاض١ٜ املػاعس٠ يًذُع١ٝ 

  إعساز تكطٜط غٟٓٛ عٔ أٚضاع ايعاًَني يف ادتُع١ٝ ٜؿتٌُ ع٢ً مجٝع املؤثطات ٚايعٛاٌَ اإلجياب١ٝ
 ٚايػًب١ٝ املتعًك١ بِٗ ٚبأعُاهلِ ٚإصتاظاتِٗ َٚؿهالتِٗ . 

 . ايكٝاّ ٚاإلؾطاف ع٢ً ادتطز 

 . ٘اإلؾطاف ع٢ً إعساز زيٌٝ اذتػابات ٚتعسٜالت 

  ِايعٌُ ٚايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ ٚايعالقات ايتك١ٝٓ ٚايعٌُ ع٢ً زضاغ١ املؿهالت ٚايصعٛبات املطتبط١ بٓع
 سًٗا .

  َتابع١ ايسضاغات ٚايبشٛخ املتعًك١ مبػت٣ٛ ٚتهًف١ األعُاٍ ٚارتسَات اييت تكسَٗا ادتُع١ٝ ٚإعساز
املكرتسات اهلازف١ إىل حتػني َػت٣ٛ األعُاٍ ٚارتسَات املكس١َ ٚاييت تؤزٟ إىل متٝع ادتُع١ٝ يف 

 ٗا بايتعإٚ َع اإلزاضات املع١ٝٓ .أعُاهلا ٚخسَات

 . ٌاإلؾطاف ع٢ً أعُاٍ اذتاغب اآليٞ َٚعادت١ أٟ خًٌ أٚ عط 

 . ٞاإلؾطاف ع٢ً قٝاؽ فاع١ًٝ األزا٤ ألدٗع٠ ٚبطاَر اذتاغب اآلي 

 . ٙاإلؾطاف ع٢ً َٛقع ادتُع١ٝ ع٢ً ؾبه١ اإلْرتْت ٚتطٜٛط 

 ُ١ ٚايتك١ٝٓ ٚايتطبٝل ايعًُٞ هلا .ايعٌُ ع٢ً تٓػٝل تسضٜب َٛظفٞ ادتُع١ٝ ع٢ً اغتدساّ األْع 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 : ٌٖٜٚفطٌ نْٛ٘ يف املٛاضز ايبؿط١ٜ.ؾٗاز٠ داَع١ٝ يف ختصص َٓاغب  املؤ , 

 : ( غٓٛات يف زتاٍ ايعٌُ  .5ال تكٌ عٔ ) ارتس١َ 

 املؿرتن١ :  ارتربات :

 . ٞإداز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

  ِٜٛايكسض٠ ع٢ً املتابع١ ٚايتك. 

 . ٟايكسض٠ ع٢ً ايتدطٝط ايتٓفٝص 

 . ايكسض٠ ع٢ً اختاش ايكطاضات 

 .  ايكسض٠ ع٢ً ايتشًٌٝ ٚإزاض٠ اذتًٍٛ عٓس َٛاد١ٗ املؿهالت 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 



 

 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً إزاض٠ اآلخطٜٔ ٚايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض ٚتكٛميٗا 

  ارتاص١  :

 . ايكسض٠ ع٢ً  إزاض٠ ايعًُٝات احملاغب١ٝ 

 . ايكسض٠ ع٢ً إدطا٤ املكابالت ايٛظٝف١ٝ 

 . األَا١ْ 

  

 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ
 

أٚاًل: 

 اهلسف ايعاّ : 
  ايػٝاغات ٚارتطط يتٛفري االستٝادات ايبؿط١ٜ , َٚتابع١ أزا٥ٗا .ٚضع 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ . ؿؤَٕٚسٜط إزاض٠ اي 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
 . َؿطف تك١ٝٓ 

  املٛظفني . ؾؤَٕٚؿطف 

 . َؿطف خسَات 

 . ٌَطاغ 

  . عاٌَ خسَات 

 ضابعًا: ايعالقات: 
  , بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿإٔ : تٛفري َتطًبات ايك٣ٛ ايبؿط١ٜ املطًٛب١ , ٚارتسَات َع اإلزاضات بادتُع١ٝ

 اإلزاض١ٜ , ٚأزا٤ املٛظفني  .

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛادبات: 
 املؿرتن١ : 

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

 ؿؤٕٚاي إزاض٠ض٥ٝؼ  َػ٢ُ ايٛظٝف١
 اإلزاض٠ ايعا١َ املٛقع اإلزاض١ٜ

 2-1-2 ضقِ ايٛظٝف١ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ؿؤٕٚاي اإلزاض٠



 

 

  املٓع١ُ يػري ايعٌُ يف ايكػِ مبا ٜتٛافل َع ال٥ش١ ايصالسٝات املعتُس٠ .املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات 

 . ِسٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ايعٌُ بايكػ 

 . ٘اختاش ناف١ اإلدطا٤ات املتعًك١ بايعاًَني حتت إؾطاف٘ يف سسٚز ايصالسٝات احملسز٠ ي 

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يًكػِ , َٚتابعتٗا 

  يًكػِ , َٚتابعتٗا .ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ 

 . مماضغ١ ايصالسٝات املدٛي١ ي٘ ٚفل ال٥ش١ ايصالسٝات 

 . ٘تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني ايتابعني ي 

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

 ع١ًٝ .تفٜٛض بعض صالسٝات٘ ملٔ ٜطاٙ يتػٝري أعُاٍ اإلزاض٠ بهفا٠٤ عاي١ٝ ٚفا 

  . سطٛض 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 ايعٌُ يف ايكػِ يًط٥ٝؼ املباؾط 

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

 ارتاص١ :

 . إعساز َٛاظ١ْ ايٛظا٥ف ايػ١ٜٛٓ يًذُع١ٝ بايتٓػٝل َع اإلزاضات املع١ٝٓ 

 ايعاًَني َع َٛظفٞ ادتُع١ٝ . ؿؤٕٚايتأنس َٔ تطبٝل األْع١ُ ٚايًٛا٥ح ٚايتعًُٝات ارتاص١ ب 

 ض١ٜ بايهفا٤ات املٓاغب١ طبكًا يًٛصف ايٛظٝفٞ بايتٓػٝل َع اإلزاضات ايعٌُ ع٢ً ؾػٌ ايٛظا٥ف اإلزا
 املع١ٝٓ .

  اغتهُاٍ إدطا٤ات ايتٛظٝف يف ادتُع١ٝ ألعُاهلِ طبكًا يًٓعِ ٚايًٛا٥ح , ٚايتأنس َٔ َباؾط٠
 املٛظفني .

 َ١ اإلؾطاف ع٢ً اغتهُاٍ إدطا٤ات ايرتق١ٝ ٚاالْتساب ٚإْٗا٤ ارتس١َ ٚغري شيو َٔ ارتسَات ايالظ
 يًعاًَني .

  . اإلؾطاف ع٢ً تكسِٜ خسَات املٛظفني َجٌ ايتعاضٜف ٚايرتاخٝص ٚايتأَني , ٚضتٖٛا 

 . اإلؾطاف ع٢ً َتابعات املٛظفني َٔ قطاضات تعٝني ٚبطاقات عٌُ ٚخطابات ؾهط ٚإْصاضات ٚضتٖٛا 

 ٓػٝل َع اإلؾطاف ع٢ً إعساز نؿٛف ايطٚاتب ٚاملهافآت ٚايبسالت بأْٛاعٗا ٚصطفٗا يًعاًَني بايت
 املاي١ٝ . ؿؤٕٚقػِ اي

 . اإلؾطاف ع٢ً تٓعِٝ ٚسفغ ًَفات ايعاًَني بادتُع١ٝ 

  . ِٗاإلؾطاف ع٢ً َتابع١ زٚاّ املٛظفني ٚأزا٥ 



 

 

  ٍاإلؾطاف ع٢ً تٛفري ٚغا٥ٌ اذتطاغ١ ملباْٞ ادتُع١ٝ ٚٚغا٥ٌ ايػال١َ , ٚنصيو ٚغا٥ٌ االْتكا
 ٚاالتصاالت اإلزاض١ٜ .

 
 :غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ 

 : ٌٖؾٗاز٠ داَع١ٝ يف ختصص َٓاغب , ٜٚفطٌ نْٛ٘ يف ختصصات اإلزاض٠ . املؤ 

 : ( غٓٛات يف زتاٍ ايعٌُ .3ال تكٌ عٔ ) ارتس١َ 

 املؿرتن١ :  ارتربات :

 . ٞإداز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ٟايكسض٠ ع٢ً ايتدطٝط ايتٓفٝص 

 . ايكسض٠ ع٢ً اختاش ايكطاضات ٚسٌ املؿهالت 

  ِٝٚتٓػٝل ايعٌُ .ايكسض٠ ع٢ً تٓع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض ٚتكٛميٗا 

 ارتاص١  : 

  . ٌُايكسض٠ ع٢ً حتٌُ ضػٛط ايع 

  . ايكسض٠ ع٢ً إدطا٤ املكابالت ايٛظٝف١ٝ 

 

 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ
 

أٚاًل: 

 اهلسف ايعاّ : 
 .   ٚضع ايػٝاغات ٚارتطط يتطبٝل ايٓعاّ املايٞ ٚاحملاغيب يًذُع١ٝ  , َٚتابع١ أزا٥ٗا 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ . ؿؤَٕٚسٜط إزاض٠ اي 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
 . ستاغب 

 ؿؤٕٚض٥ٝؼ قػِ اي َػ٢ُ ايٛظٝف١
 ايعا١َاإلزاض٠  املٛقع املاي١ٝ

 3-1-2 ضقِ ايٛظٝف١ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ؿؤٕٚاي اإلزاض٠



 

 

 . أَني صٓسٚم 

  . ناتب سػابات 

 ضابعًا: ايعالقات: 
  َع اإلزاضات بادتُع١ٝ , بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿإٔ : َتطًبات َٚتابع١ ايعًُٝات احملاغب١ٝ ٚتػط١ٝ ايعٗس

. 

 . َِٗع ادتٗات ارتاضد١ٝ : ايبٓٛى مبا ختتص باملعاَالت َع ايبٓٛى ٚضبط اذتػابات َع 
 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛادبات: 

 رتن١ : املؿ

 . اإلؾطاف ٚايتٛدٝ٘ ٚايتٓػٝل ٚاملتابع١ ألْؿط١ ايكػِ ايصٟ ٜؿطف عًٝ٘ ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛطٖا 
  املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري ايعٌُ يف ايكػِ مبا ٜتٛافل َع ال٥ش١ ايصالسٝات املعتُس٠

. 

 . ِسٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ايعٌُ بايكػ 

 عًك١ بايعاًَني حتت إؾطاف٘ يف سسٚز ايصالسٝات احملسز٠ ي٘ .اختاش ناف١ اإلدطا٤ات املت 

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يًكػِ , َٚتابعتٗا 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يًكػِ , َٚتابعتٗا 

 . مماضغ١ ايصالسٝات املدٛي١ ي٘ ٚفل ال٥ش١ ايصالسٝات 

 . ٘تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني ايتابعني ي 

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

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

  . سطٛض االدتُاعات اييت ٜسع٢ هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا , ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ 

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

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري ايعٌُ يف ايكػِ يًط٥ٝؼ املباؾط 

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

 ارتاص١ :

 غتدطاز ايكٛا٥ِ املاي١ٝ .ايتأنس َٔ نفا٠٤ ايٓعاّ احملاغيب املػتدسّ يف ايطبط احملاغيب ٚا 

 . اإلؾطاف ع٢ً مجٝع ايكٝٛز احملاغب١ٝ اييت تتِ ٜسًٜٚا أٚ آيًٝا 

 . اإلؾطاف ع٢ً إعساز َٛاظٜٔ املطادع١ ايؿٗط١ٜ ٚايهؿٛف ايتش١ًًٝٝ املطفك١ 

  ٘ٝايتأنس َٔ فشص غٓسات ايصطف ٚايكبض , ٚغٓسات قٝس اي١َٝٛٝ ٚايتأنس َٔ صش١ ايتٛد
 ملؤٜسات يًبٝاْات ايالظ١َ .احملاغيب ٚاغتٝفا٤ تًو ا



 

 

  اإلؾطاف ع٢ً سػابات ادتُع١ٝ يف ايبٓٛى ٚعًُٝات اإلٜساع ٚايصطف ٚايػشب َٚطادع١ ايتػٜٛات
 ايؿٗط١ٜ يًبٓٛى .

 . َتابع١ حتصٌ املبايؼ ارتاص١ بادتُع١ٝ 

 يو ايتٓػٝل َع املهاتب ٚاملطانع ٚاملطافل  فُٝا خيتص باغتالّ املعاَالت املاي١ٝ ارتاص١ بِٗ , ٚنص
 ايتربعات املطتبط١ بهٌ َِٓٗ 

  اإلؾطاف ع٢ً إعساز ايؿٝهات ايصازض٠ بٓا٤ً ع٢ً َػتٓسات صطف أصٛي١ٝ َعتُس٠ َٔ ادتٗات شات
 ايصالس١ٝ متٗٝسًا يطفعٗا إىل ايػًط١ املدٛي١ بايتٛقٝع ٚفكًا يألْع١ُ ايساخ١ًٝ يًذُع١ٝ .

 ٝاْات ايالظ١َ يًكٝٛز احملاغب١ٝ .ايتٓػٝل َع ناف١ اإلزاضات ٚاإلزاضات يف ادتُع١ٝ إلصتاظ ايب 

 . ايتأنس َٔ تػسٜس ايتعاَات ادتُع١ٝ يف َٛاعٝسٖا احملسز٠ 

 . ٞاغتدطاز اذتػابات ارتتا١َٝ يًذُع١ٝ بايتعإٚ َع املطادع ارتاضد 

 . َطاقب١ بٓٛز ايصطف َع املٛاظ١ْ ايتدطٝط١ٝ ٚضفع أٟ جتاٚظات يف ساي١ سسٚثٗا يًط٥ٝؼ املباؾط 

  املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ . ؿؤٕٚٚايبٝاْات املاي١ٝ إىل َسٜط ايضفع ايتكاضٜط 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 : ٌٖؾٗاز٠ داَع١ٝ يف ختصص َايٞ أٚ ستاغيب أٚ إزاض٠ َاي١ٝ  . املؤ 

 : ( غٓٛات يف زتاٍ ايعٌُ  .3ال تكٌ عٔ ) ارتس١َ 

 املؿرتن١ :  ارتربات :

 . ٞإداز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

  ايتدطٝط ايتٓفٝصٟ .ايكسض٠ ع٢ً 

 . ايكسض٠ ع٢ً اختاش ايكطاضات ٚسٌ املؿهالت 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 .ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض ٚتكٛميٗا 

 ارتاص١  : 

  . ايكسض٠ ع٢ً إدطا٤ ايعًُٝات احملاغب١ٝ , ٚإزاضتٗا 

 . األَا١ْ 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ
 

أٚاًل: 

 اهلسف ايعاّ : 
 املٛظفني ٚخسَاتِٗ ٚاحملافع١ عًِٝٗ . ؿؤٕٚتٓفٝص ايًٛا٥ح ٚارتطط املتعًك١ ب 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
 اإلزاض١ٜ . ؿؤٕٚقػِ اي ض٥ٝؼ 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
 - 

 ضابعًا: ايعالقات: 
  . َِٗع اإلزاضات بادتُع١ٝ , بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿإٔ : َتابع١ املٛظفني ٚأزا٥ِٗ , ٚتكسِٜ خسَات 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛادبات: 
 املؿرتن١ : 

 ٥ش١ ايصالسٝات املعتُس٠ .املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري عًُ٘ مبا ٜتٛافل َع ال 

 . ًُ٘سٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ع 

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يعًُ٘ , َٚتابعتٗا 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ , َٚتابعتٗا 

 . مماضغ١ ايصالسٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط 

  , ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ . سطٛض االدتُاعات اييت ٜسع٢ هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا 

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

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري عًُ٘ يًط٥ٝؼ املباؾط 

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

 ارتاص١ :

  . اقرتاح َٛاظ١ْ ايٛظا٥ف ايػ١ٜٛٓ يًذُع١ٝ بايتٓػٝل َع اإلزاضات املع١ٝٓ 

 اإلزاض٠ ايعا١َ املٛقع املٛظفني ؾؤٕٚ َؿطف َػ٢ُ ايٛظٝف١
 4-1-2 ضقِ ايٛظٝف١ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ؿؤٕٚاي اإلزاض٠



 

 

 . املػا١ُٖ يف ؾػٌ ايٛظا٥ف اإلزاض١ٜ بايهفا٤ات املٓاغب١ 

  اغتهُاٍ إدطا٤ات ايتٛظٝف يف ادتُع١ٝ ألعُاهلِ طبكًا يًٓعِ ٚايًٛا٥ح , ٚايتأنس َٔ َباؾط٠
 املٛظفني .

 ْٗا٤ ارتس١َ ٚغري شيو َٔ ارتسَات ايالظ١َ يًعاًَني .اغتهُاٍ إدطا٤ات ايرتق١ٝ ٚاالْتساب ٚإ 

  . تكسِٜ خسَات املٛظفني َجٌ ايتعاضٜف ٚايرتاخٝص ٚايتأَني , ٚضتٖٛا 

 . إعساز َتابعات املٛظفني َٔ قطاضات تعٝني ٚبطاقات عٌُ ٚخطابات ؾهط ٚإْصاضات ٚضتٖٛا 

  ؿؤٕٚيًعاًَني بايتٓػٝل َع قػِ ايإعساز نؿٛف ايطٚاتب ٚاملهافآت ٚايبسالت بأْٛاعٗا ٚصطفٗا 
 املاي١ٝ .

 . تٓعِٝ ٚسفغ ًَفات ايعاًَني بادتُع١ٝ 

  . َِٗتابع١ زٚاّ املٛظفني ٚأزا٥ 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 : ٌٖؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ  . املؤ 

 : ( غ١ٓ يف ايعٌُ.2ال تكٌ عٔ ) ارتس١َ 

 املؿرتن١ :  ارتربات :

 . ٞإداز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 ض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايعٌُ .ايكس 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 . ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 ارتاص١  : 

 .   ايكسض٠ ع٢ً ضبط ايٓفؼ 

 . ايًباق١ ٚسػٔ ايتصطف 

  . اذتٝاز١ٜ 

  



 

 

  

 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
أٚاًل: 

 اهلسف ايعاّ : 
تٓفٝص ايًٛا٥ح ٚارتطط يتًب١ٝ استٝادات ادتُع١ٝ َٔ ايٓعِ ٚايرباَر اييت تطفع األزا٤ ٚتطٛض ايعٌُ ٚختفض 

 ايتهايٝف , ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛطٖا مبا ٜتال٥ِ ٚأعُاٍ ادتُع١ٝ .
  ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط :

 اإلزاض١ٜ .  ؿؤٕٚض٥ٝؼ قػِ اي 
 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:

  - 
 ضابعًا: ايعالقات: 

 .    َع إزاضات ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا  , بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿإٔ : املتطًبات ٚاالستٝادات ايتك١ٝٓ 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛادبات: 
 املؿرتن١ : 

  ٜتٛافل َع ال٥ش١ ايصالسٝات املعتُس٠ .املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري عًُ٘ مبا 

 . ًُ٘سٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ع 

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يعًُ٘ , َٚتابعتٗا 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ , َٚتابعتٗا 

 . مماضغ١ ايصالسٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط 

 ض٠ ايعًٝا , ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ . سطٛض االدتُاعات اييت ٜسع٢ هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزا 

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

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري عًُ٘ يًط٥ٝؼ املباؾط 

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

 
 :ارتاص١ 

 اإلزاض٠ ايعا١َ  املٛقع تك١ٝٓ ض٥ٝؼ قػِ اي َػ٢ُ ايٛظٝف١
 5-1-2 ضقِ ايٛظٝف١ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ؿؤٕٚاي اإلزاض٠



 

 

 .   زضاغ١ استٝادات ادتُع١ٝ يًرباَر ٚايٓعِ ,  َع ٚضع ايبسا٥ٌ املٓاغب١ 

  ايعٌُ ع٢ً تًب١ٝ استٝادات ادتُع١ٝ يًرباَر ٚايٓعِ اآلي١ٝ ٚتصُِٝ ايٓعِ مبا ٜتال٥ِ ٚتًو االستٝادات
 أٚ تٛفريٖا َٔ ادتٗات ارتاضد١ٝ ,  ٚايتأنس َٔ َس٣ َال٥ُتٗا يًذُع١ٝ .

 ٔايرباَر ٚنٝف١ٝ اغتدساَٗا .. اخل يتهٕٛ َطدعًا يًُٛظفني عٓس اذتاد١  اإلؾطاف ع٢ً عٌُ زيٌٝ ع
 إيٝٗا 

 . ٌاإلؾطاف ع٢ً أعُاٍ اذتاغب اآليٞ َٚعادت١ أٟ خًٌ أٚ عط 

 . ٞقٝاؽ فاع١ًٝ األزا٤ ألدٗع٠ ٚبطاَر اذتاغب اآلي 

 . ٌٝاإلؾطاف ع٢ً تؿػٌٝ ايرباَر ٚسٌ املؿانٌ ايف١ٝٓ ارتاص١ بٓعاّ ايتؿػ 

  ضقاب١ املعًَٛات ٚاختاش اإلدطا٤ات ايالظ١َ يًُشافع١ ع٢ً ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ست٢ يف ساي١ ايعٌُ ع٢ً
 ٚقٛع خًٌ فين أٚ أعطاٍ .

 . ٍتصُِٝ َٛقع ادتُع١ٝ ع٢ً ؾبه١ اإلْرتْت ٚتطٜٛطٙ بصٛض٠ زا١ُ٥ مبا ٖٛ دسٜس يف ٖصا اجملا 

 عًُٞ هلا .ايعٌُ ع٢ً تسضٜب َٛظفٞ ادتُع١ٝ ع٢ً اغتدساّ األْع١ُ ٚايتطبٝل اي 

 . ايعٌُ ع٢ً إْؿا٤ ؾبه١ تك١ٝٓ زاخ١ًٝ رتس١َ املطاغالت ايساخ١ًٝ ٚارتاضد١ٝ 

 . مجع ٚتطتٝب ٚتصٓٝف أقطاص تعطٜف أدٗع٠ ادتُع١ٝ 

  . اإلؾطاف ع٢ً سفغ ايبٝاْات يف أدٗع٠ ادتُع١ٝ ٚأخص ْػذ زٚض١ٜ يًشفغ 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 : ٌٖؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ + زبًّٛ ساغب املؤ . 

 : ( غ١ٓ يف زتاٍ ايعٌُ   .2ال تكٌ عٔ ) ارتس١َ 

 املؿرتن١ :  ارتربات :

 . ٞإداز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 . ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 ارتاص١  : 

 املعطف١ بأعُاٍ ايؿبهات َٚؿانًٗا . -
 إداز٠ ايًػ١ اإلصتًٝع١ٜ . -
 إداز٠ صٝا١ْ اذتاغب اآليٞ .-
 املعطف١ برباَر اذتاغب . -

 



 

 

 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
أٚاًل: 

 اهلسف ايعاّ : 
  املتعًك١ بـتٓفٝص ايًٛا٥ح ٚارتطط 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
 اإلزاض١ٜ . ؿؤٕٚض٥ٝؼ قػِ اي 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
 - 

 ضابعًا: ايعالقات: 
 : َٕع اإلزاضات بادتُع١ٝ , بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿأ 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛادبات: 
 املؿرتن١ : 

  ال٥ش١ ايصالسٝات املعتُس٠ .املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري عًُ٘ مبا ٜتٛافل َع 

 . ًُ٘سٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ع 

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يعًُ٘ , َٚتابعتٗا 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ , َٚتابعتٗا 

 . مماضغ١ ايصالسٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط 

  . سطٛض 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 

 ٣ ٜهًف٘ بٗا ض٥ٝػ٘ املباؾط ٚتتعًل بطبٝع١ عًُ٘ .ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أخط 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 : ٌٖؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ  . املؤ 

 : ( غ١ٓ يف ايعٌُ.2ال تكٌ عٔ ) ارتس١َ 

 املؿرتن١ :  ارتربات :

 اإلزاض٠ ايعا١َ املٛقع إزاض١ٜ ؾؤَٕٚؿطف  َػ٢ُ ايٛظٝف١
 6-1-2 ضقِ ايٛظٝف١ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ؿؤٕٚاي اإلزاض٠



 

 

 . ٞإداز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 . ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

  :  ايًباق١ ٚسػٔ ايتصطف .ارتاص١ 

 

 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ
 

أٚاًل: 

 اهلسف ايعاّ : 
  .  ٌُتٓفٝص ايًٛا٥ح ارتطط يتٛفري االستٝادات اإلزاض١ٜ ٚيٛاظّ ايع 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
 اإلزاض١ٜ . ؿؤٕٚض٥ٝؼ قػِ اي 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
 - 

 ضابعًا: ايعالقات: 
  . َع إزاضات ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا  , بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿإٔ : تٛفري ارتسَات اإلزاض١ٜ ٚاملؿرتٜات 

  ادتٗات ارتاضد١ٝ َٚٛفطٟ االستٝادات , بؿإٔ تٓػٝل تٛفري االستٝادات .َع 
 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛادبات: 

 املؿرتن١ : 

 . املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري عًُ٘ مبا ٜتٛافل َع ال٥ش١ ايصالسٝات املعتُس٠ 

 . ًُ٘سٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ع 

 , ًَُ٘ٚتابعتٗا . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يع 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ , َٚتابعتٗا 

 . مماضغ١ ايصالسٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط 

  . سطٛض االدتُاعات اييت ٜسع٢ هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا , ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ 

 عًٝا , ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ .املؿاضن١ يف ايًذإ اييت ٜطؾح هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ اي 

 اإلزاض٠ ايعا١َ املٛقع خسَات  َؿطف َػ٢ُ ايٛظٝف١
 7-1-2 ضقِ ايٛظٝف١ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ؿؤٕٚاي اإلزاض٠



 

 

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري عًُ٘ يًط٥ٝؼ املباؾط 

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

 
 ارتاص١ :

  تًكٞ طًبات اإلزاضات َٔ االستٝادات اإلزاض١ٜ املػاْس٠ ٚتصٓٝفٗا ٚٚضع خط١ يتأَٝٓٗا يف املٛاعٝس
 ٚفل املٛاظ١ْ املعتُس٠ .احملسز٠ 

  اإلؾطاف ع٢ً تأَني املؿرتٜات احمل١ًٝ َٔ ايًٛاظّ املهتب١ٝ ٚغريٖا ٚاإلؾطاف ع٢ً تصٓٝفٗا ٚختعٜٓٗا
 ٚتٛظٜعٗا .

  ت١٦ٝٗ ظطٚف ايعٌُ املٓاغب١ نأعُاٍ اإلضا٠٤ , ايٓعاف١ , ايتهٝٝف ٚاذتطاغ١ مبا حيافغ ع٢ً
 املعٗط ادتُايٞ يًذُع١ٝ 

  أعُاٍ ايصٝا١ْ ايسٚض١ٜ يألدٗع٠ ٚاملعسات املهتب١ٝ )اآلالت اذتاغب١ , َانٝٓات اإلؾطاف ع٢ً تأَني
 ايتصٜٛط , ايفانؼ , أدٗع٠ ايتًفٕٛ .. اخل ( , ٚتأَني خسَات االتصاٍ ناهلاتف ٚايفانؼ .

  اإلؾطاف ع٢ً اغتدساّ غٝاضات ايطنٛب اييت متتًهٗا ادتُع١ٝ َٚتابع١ اغتدساَٗا ٚصٝاْتٗا )زٚضًٜا
 .ٚٚقا٥ًٝا(

 . َ٘ايتعإٚ ايتاّ َع ناف١ األدٗع٠ ايعا١ًَ يف ادتُع١ٝ يًُشافع١ ع٢ً غري ايعٌُ ٚاْتعا 

 . تػٌٗٝ ١َُٗ غفط َٛظفٞ ادتُع١ٝ يف املٗاّ ايطمس١ٝ ٚاإلداظات 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 : ٌٖؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ  . املؤ 

 : ( غ١ٓ يف زتاٍ ايعٌُ .2ال تكٌ عٔ ) ارتس١َ 

 ن١ : املؿرت ارتربات :

 . ٞإداز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 . ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 ارتاص١  : 

  . ايكسض٠ ع٢ً  ايتعاٌَ َع ادتٗات ارتاضد١ٝ 

 . ٍايكسض٠ ع٢ً تطتٝب األٚيٜٛات يف األعُا 
 ٚسادتٗا َٔ صٝا١ْ َٚػتًعَات  ١ٝٓ يًػٝاضات اإلملاّ بادتٛاْب ايف 

 



 

 

 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ
 

أٚاًل: 

 اهلسف ايعاّ : 
  . ايكٝاّ بتٓفٝص تٛصٌٝ ٚدًب َعاَالت ادتُع١ٝ ٚاستٝاداتٗا َٚؿرتٜاتٗا 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
 اإلزاض١ٜ . ؿؤٕٚض٥ٝؼ قػِ اي 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
  - 

 ضابعًا: ايعالقات: 
 .     َع إزاضات ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا  , بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿإٔ : تٛصٌٝ ٚدًب االستٝادات ٚاملعاَالت 

 َع ادتٗات ارتاضد١ٝ , بؿإٔ تٓػٝل  تٛصٌٝ ٚدًب االستٝادات  ٚاملعاَالت    . 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛادبات: 
 املؿرتن١ : 

 . املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري عًُ٘ مبا ٜتٛافل َع ال٥ش١ ايصالسٝات املعتُس٠ 

 . ًُ٘سٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ع 

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يعًُ٘ , َٚتابعتٗا 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ , َٚتابعتٗا 

  ايصالسٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط .مماضغ١ 

  . سطٛض 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 

 ًُ٘يًط٥ٝؼ املباؾط   . ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري ع 

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

 
 ارتاص١ :

 . َ٘ٓ تٛصٌٝ املعاَالت ٚاألٚضام املطًٛب١ 

 . َ٘ٓ دًب املعاَالت األٚضام املطًٛب١ 

 اإلزاض٠ ايعا١َ املٛقع َطاغٌ َػ٢ُ ايٛظٝف١
 8-1-2 ضقِ ايٛظٝف١ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ  ؿؤٕٚاي اإلزاض٠



 

 

 اض .  ايكٝاّ بتٛفري االستٝادات ٚايطًبات , ٚايػعٞ يًٛصٍٛ يًذٛز٠ َع احملافع١ ع٢ً أقٌ األغع 

 
 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :

 : ٌٖٜػتطٝع ايكطا٠٤ ٚايهتاب١ . املؤ 

 : ( غ١ٓ يف عٌُ َٓاغب  .2ال تكٌ عٔ ) ارتس١َ 

 املؿرتن١ :  ارتربات :

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 ارتاص١  : 

  . ايكسض٠ ع٢ً قٝاز٠ ايػٝاض٠  + ساٌَ ضخص١ قٝاز٠ 

 . ِٝايتٓع 

 ايٛظٝفٞبطاق١ ايتٛصٝف 
 
 
 
 

 أٚاًل: اهلسف ايعاّ : 
 . تٓفٝص ايًٛا٥ح ٚارتطط املتعًك١ باألعُاٍ احملاغب١ٝ يف ض٤ٛ ايٓعاّ املايٞ يًذُع١ٝ 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
 املاي١ٝ . ؿؤٕٚض٥ٝؼ قػِ اي 

 
 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
  - 

 ضابعًا: ايعالقات: 
 .     َع إزاضات ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا  , بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿإٔ : اذتػابات ٚايعٗس املاي١ٝ ٚتػطٝاتٗا 

 .  َع ايبٓٛى ٚاملصاضف, بؿإٔ َتابع١ اذتػابات ٚتسقٝكٗا 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛادبات: 
 املؿرتن١ : 

 ختاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري عًُ٘ مبا ٜتٛافل َع ال٥ش١ ايصالسٝات املعتُس٠ .املػا١ُٖ يف ا 

 اإلزاض٠ ايعا١َ املٛقع ستاغب   َػ٢ُ ايٛظٝف١
 9-1-2 ضقِ ايٛظٝف١ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ  ؿؤٕٚاي اإلزاض٠



 

 

 . ًُ٘سٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ع 

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يعًُ٘ , َٚتابعتٗا 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ , َٚتابعتٗا 

 . مماضغ١ ايصالسٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط 

 ٜسع٢ هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا , ٚاملؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ . سطٛض االدتُاعات اييت  

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

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري عًُ٘ يًط٥ٝؼ املباؾط 

  ٘املباؾط ٚتتعًل بطبٝع١ عًُ٘ .ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أخط٣ ٜهًف٘ بٗا ض٥ٝػ 

 
 ارتاص١ :

 . االستفاظ ظُٝع املػتٓسات املاي١ٝ طبكًا يًٓعاّ املايٞ يًذُع١ٝ 

 . إعساز مجٝع ايكٝٛز احملاغب١ٝ متٗٝسًا إلزخاهلا يف ْعاّ اذتػابات 

 . إعساز َٛاظٜٔ املطادع١ ٚايتكاضٜط احملاغب١ٝ األخط٣ 

 ٚايتأنس َٔ صشتٗا َٚطابكتٗا . إدطا٤ ايفشص ع٢ً مجٝع غٓسات ايكبض ٚايصطف 

 . َطادع١ ايبٓٛى املعتُس٠ ٚإدطا٤ ايتػٜٛات ايؿٗط١ٜ ٚإعساز تكطٜط بصيو 

 . اغتدطاز ايتكاضٜط ٚنؿٛف اذتػاب َٔ ْعاّ اذتػابات 

 . ضفع ايتكاضٜط ٚايبٝاْات املاي١ٝ إىل ض٥ٝػ٘ املباؾط ٚخاص١ َا ٜتعًل َٓٗا بايصَِ املس١ٜٓ ٚحتصٝالتٗا 

 األٚاَط املػتسمي١ ايٛاضز٠ يف نؿٛف سػابات ادتُع١ٝ ٚتػذًٝٗا سػب ادت١ٗ ايٛاضز٠  َتابع١ ٚتصٓٝف
 . 

 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :
 : ٌٖؾٗاز٠ داَع١ٝ يف احملاغب١ . املؤ 

 : ( غٓٛات يف زتاٍ ايعٌُ    .2ال تكٌ عٔ ) ارتس١َ 

 املؿرتن١ :  ارتربات :

 . ٞإداز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

  تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايعٌُ .ايكسض٠ ع٢ً 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 . ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 ارتاص١  : 

 . ايكسض٠ ع٢ً إزاض٠ ايعًُٝات احملاغب١ٝ 



 

 

 . األَا١ْ 

 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
أٚاًل: 

 اهلسف ايعاّ : 
  تٓفٝص ايًٛا٥ح ٚارتطط يًُشافع١ ع٢ً أَٛاٍ ادتُع١ٝ املٛزع١ يف ايصٓسٚم , ٚقبض ٚصطف املبايؼ

 ايٓكس١ٜ .
 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 

 املاي١ٝ .  ؿؤٕٚض٥ٝؼ قػِ اي 
 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:

  - 
 ضابعًا: ايعالقات: 

 إزاضات ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا  , بايتٓػٝل ٚايتؿاٚض بؿإٔ : صطف املبايؼ ٚاملػتشكات  . َع 

 . َع ايبٓٛى , بؿإٔ غشب املبايؼ ايٓكس١ٜ ٚاإلٜساع فٝٗا 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛادبات: 
 املؿرتن١ : 

 املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري عًُ٘ مبا ٜتٛافل َع ال٥ش١ ايصالسٝات املعتُس٠ . 

 . ًُ٘سٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ع 

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يعًُ٘ , َٚتابعتٗا 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ , َٚتابعتٗا 

 . مماضغ١ ايصالسٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط 

 سطٛض 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 

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

 

 اإلزاض٠ ايعا١َ املٛقع أَني صٓسٚم   َػ٢ُ ايٛظٝف١
 10-1-2 ضقِ ايٛظٝف١ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ  ؿؤٕٚاي اإلزاض٠



 

 

 ارتاص١ :
 ٚ ٘ايصطف َٓٗا ع٢ً األغطاض احملسز٠ , بعس ايتأنس َٔ اعتُازٖا َٔ االستفاظ مببايؼ ْكس١ٜ يف عٗست

 د١ٗ االختصاص َٚطابكتٗا يًٓعِ املعٍُٛ بٗا يف ادتُع١ٝ .

 . إعساز غٓسات ايصطف ٚايكبض مبا ٜتفل َع ايػٝاغ١ املاي١ٝ يًذُع١ٝ 

 عتُس٠ َٔ صطف ايطٚاتب ٚاألدٛض ملٛظفٞ ادتُع١ٝ ٜسًٜٚا أٚ إيهرتًْٚٝا , ٚفكًا يهؿٛف ايطٚاتب امل
 اإلزاض٠ ايعًٝا .

 . اغتالّ َتشصالت ادتُع١ٝ غٛا٤ ناْت ْكس١ٜ أٚ بؿٝهات َٔ ايػري 

 . غشب ٚإٜساع ايٓكس١ٜ يف ايبٓٛى سػب اإلدطا٤ات املتبع١ 

 . ٌٝإٜساع ايؿٝهات بايبٓٛى يًتشص 

 . االستفاظ بػذالت َٓتع١ُ ٚنا١ًَ يًُػتٓسات املتعًك١ عطن١ ايصٓسٚم 
 ايٛظٝف١ :غازغًا  : َتطًبات 

 : ٌٖؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ  . املؤ 

 : ( غٓٛات يف زتاٍ ايعٌُ .2ال تكٌ عٔ ) ارتس١َ 

 املؿرتن١ :  ارتربات :

 . ٞإداز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ضُٔ فطٜل ايع 

 . ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 ارتاص١  : 

  ايسق١. 

 . األَا١ْ 

 . ٜٔسػٔ ايتعاٌَ َع اآلخط 

  . ايكسض٠ ع٢ً إدطا٤ ايعًُٝات األٚي١ٝ احملاغب١ٝ 
  



 

 

 
 بطاق١ ايتٛصٝف ايٛظٝفٞ

 
أٚاًل: 

 اهلسف ايعاّ : 
  . ِايكٝاّ بتٓفٝص األعُاٍ احملاغب١ٝ املػاْس٠ يًكػ 

 ثاًْٝا : ايط٥ٝؼ املباؾط : 
 املاي١ٝ . ؿؤٕٚض٥ٝؼ قػِ اي 

 ثايجًا: املطؤٚغٕٛ:
  - 

 ضابعًا: ايعالقات: 
 - 

 خاَػًا : املٗاّ ٚايٛادبات: 
 املؿرتن١ : 

  ايصالسٝات املعتُس٠ .املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات املٓع١ُ يػري عًُ٘ مبا ٜتٛافل َع ال٥ش١ 

 . ًُ٘سٌ املؿهالت اييت تعرتض غري ع 

 . ٚضع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يعًُ٘ , َٚتابعتٗا 

 . ٚضع ارتط١ ايتٓفٝص١ٜ يعًُ٘ , َٚتابعتٗا 

 . مماضغ١ ايصالسٝات املدٛي١ ي٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط 

 ؿاضن١ فٝٗا بفاع١ًٝ . سطٛض االدتُاعات اييت ٜسع٢ هلا َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ايعًٝا , ٚامل 

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

 .   ضفع تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري عًُ٘ يًط٥ٝؼ املباؾط 

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

 ارتاص١ :

 االغتكطاع ايؿٗطٟ ٚتسقٝكٗا .  َطادع١ اغتُاضات 

  . َ٘ػاْس٠ ايكػِ يف استٝادات 
 غازغًا  : َتطًبات ايٛظٝف١ :

 اإلزاض٠ ايعا١َ املٛقع ناتب سػابات    َػ٢ُ ايٛظٝف١
 11-1-2 ضقِ ايٛظٝف١ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ  ؿؤٕٚاي اإلزاض٠



 

 

 : ٌٖؾٗاز٠ ثا١ْٜٛ . املؤ 

 : ( غ١ٓ يف زتاٍ ايعٌُ    .2ال تكٌ عٔ ) ارتس١َ 

 املؿرتن١ :  ارتربات :

 . ٞإداز٠ اغتدساّ اذتاغب اآلي 

 . ٌُايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٓػٝل ايع 

 ٌُضُٔ فطٜل ايعٌُ . ايكسض٠ ع٢ً ايع 

 . ايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط األعُاٍ ٚتٛيٝس األفهاض 

 ارتاص١ :
  . ايكسض٠ ع٢ً إدطا٤ ايعًُٝات اذتػاب١ٝ 

  . ايسق١ 

  . األَا١ْ 
 
 
 


