
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ِمعِخ

اْ ارطبغ اٌمؽاؼ إٌّبقت فٟ اٌٛلذ إٌّبقت ٠ؼزجؽ ِٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌزٟ ركبػع إٌّشآد ػٍٝ اٌزمعَ ٚإٌدبذ 

ز١ث ٠ؼزّع ٔدبذ ٘ػا اٌمؽاؼ ٚفبػ١ٍزٗ ػٍٝ ِعٜ اٌكؽػخ ٚاٌعلخ اٌّطٍٛثخ إلصعاؼٖ ِغ ِؽاػبح اٌٛلذ اٌالؾَ 

 ٚاٌّىبْ إٌّبقت ٌػٌه .

سعظح ٌٍّكئ١ٌٛٓ ٌىٟ ٠زّىٕٛا ِٓ رٕف١ػ ِٙبُِٙ ٚارطبغ اٌمؽاؼ اٌّالئُ فٟ زعٚظ اغ ال ثع ِٓ اػطبء صالز١بد ِ

اٌصالز١بد اٌّطٌٛخ ٌُٙ اغ أْ رى١ٍف شبغً اٌٛظ١فخ ثّٙبَ ِٚكئ١ٌٛبد ٚٚاخجبد ِسعظح ظْٚ أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن 

بءح ٚوفب٠خ رط٠ًٛ ٚاظر ثبٌصالز١خ اٌالؾِخ ٌزٕف١ػ ٘ػٖ اٌّٙبَ ق١ئظٞ اٌٝ ٔزبئح ػىك١خ لع رئثؽ قٍجبً ػٍٝ وف

 األظاء ٌّٙبَ ِٚكئ١ٌٛبد اٌٛظ١فخ ٚغٌه ألْ :

 أ ـ رسم١ك اٌزٛاؾْ اٌعائُ ث١ٓ اٌصالز١بد ٚاٌّكئ١ٌٛبد ٠ئظٞ اٌٝ رسم١ك أزظبَ ٚاقزمؽاؼ اٌؼًّ فٟ اٌدّؼ١خ .

ة ـ رؽاوُ ٚرىعـ األػّبي اٌزٟ ال ٠زطػ ف١ٙب لؽاؼ قججٗ ػعَ اٌطؽٚج أٚ ػعَ رف٠ٛط اٌصالز١بد اٌالؾِخ فٟ 

 إٌّبقت . اٌٛلذ

ج ـ ػعَ رف٠ٛط ٚرسع٠ع اٌصالز١بد ٠ئظٞ اٌٝ اٌزؤضؽ فٟ ارطبغ اٌمؽاؼ ِٚب لع ٠زؽرت ػٍٝ غٌه ِٓ اٌزؿاِبد 

 ٚاؼرجبغبد لع رئثؽ قٍجبً ػٍٝ اٌدّؼ١خ ردبٖ اٌغ١ؽ .

ظ ـ ػعَ رط٠ًٛ أٚ رسع٠ع اٌصالز١بد لع ٠ئظٞ اٌٝ اٌٛلٛع فٟ األضطبء ػٕع ِّبؼقخ اٌؼب١ٍِٓ ٌّٙبُِٙ أٚ ٌؽثّب 

 ٠ئظٞ اٌٝ ِّبؼقزُٙ ٌّٙبَ ١ٌكذ ِطٌٛخ ٌُٙ أصالً .

ِٚٓ اٌجعٟ٘ أْ اٌزٕظ١ُ ال ٠ئظٞ ٘عفٗ ثعْٚ رسع٠ع ِٓ ٠زسًّ اٌّكئ١ٌٛخ اٌشطص١خ ػٍٝ أظاء اٌّٙبَ اٌّسعظح ، 

ٚ٘ػا اٌشطص ٠زسًّ اٌّكئ١ٌٛخ ػٓ ظٚؼٖ اٌّسعظ ٌٗ اػزّبظاً ػٍٝ صالز١بد أٚ قٍطبد رفٛض ٌٗ ِٓ إٌٛع 

 ؼح ٚرٕف١ػ غٌه اٌعٚؼ .ٚاٌمعؼ اٌىبفٟ إلظا

ِٓ ٕ٘ب ٔدع أْ اٌّكئ١ٌٛخ ال رزسمك ثعْٚ صالز١خ أٚ قٍطخ ِٕبقجخ ٚوبف١خ ٌزؼؽ٠ف اٌّكئ١ٌٛخ أٞ ٌزسم١ك اٌّٙبَ 

اٌزٟ رؼٙع اٌٝ اٌّكئٛي ثزسم١مٙب ، ٚأٚي ٘ػٖ اٌصالز١بد زك رٛؾ٠غ اٌّٙبَ أٚ رمك١ُ اٌؼًّ ػٍٝ األفؽاظ ثُ 

 .اٌالؾِخ ٌزٕف١ػٖ صالز١خ اٌسصٛي ػٍٝ وبفخ ٚػٕبصؽ اٌؼًّ

ٚغٌه ٠كزعػٟ ثطج١ؼخ اٌسبي اػعاظ خعاٚي صالز١بد رسعظ ٔٛع اإلخؽاء اٌّطٍٛة )ِٕر صالز١خ ٌٍم١بَ ثٗ 

 ٚاقُ اٌشطص اٌّفٛض ثػٌه (.

وّب ٠كزعػٟ الؽاؼ خعاٚي اٌصالز١بد ثصٛؼح ظائّخ ثزبؼ٠ص صالز١خ اٌزٕف١ػ ، اغ لع رزطٍت ظؽٚف اٌؼًّ 

أٚ رم١ٍص ٌصالز١بد ثؼط اٌٛظبئف ، ٚػ١ٍٗ فدعٚي اٌصالز١بد ٠ىْٛ لبثالً اخؽاء رؼع٠ً أٚ رف٠ٛط أٚ ٔمً 

ٌٍزؼع٠ً ٚاٌزجع٠ً زكت ِمزع١بد ٚظؽٚف ِٚصٍسخ اٌؼًّ ، ٠ٚزُ اٌزؼع٠ً ِٓ لجً اٌكٍطخ اٌّطٌٛخ ثػٌه ٚاٌزٟ 

 رٍّه اٌصالز١خ األػٍٝ الػزّبظ اٌمؽاؼاد ٚاصعاؼ٘ب ٚ٘ٛ ؼئ١ف اٌدّؼ١خ .

  



 

 

 اٌصالز١بداٌزؼبث١ؽ فٟ الئسخ 

 

 ٠ىْٛ ٌٍزؼبث١ؽ فٟ الئسخ اٌصالز١بد اٌّفَٙٛ اٌّسعظ اٌّٛظر أِبَ وً ِٕٙب:

٠ؼٕٟ أْ ٠مَٛ ثبػعاظ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌّكزٕعاد اٌّطٍٛثخ ٚاٌزٟ قٛف ٠زطػ اٌمؽاؼ ثشؤٔٙب  "٠سّعؽ"

 ٚخؼٍٙب ِىزٍّخ أٚ خب٘ؿح ٌٍؼؽض ػٍٝ اٌّكزٜٛ اإلظاؼٞ األػٍٝ .

اٌّطزصخ ٌٙب ػاللخ ٚظ١ف١خ ثؼعح خٙبد أضؽٜ ظاضً اٌدّؼ١خ ِٚٓ ثُ رمَٛ ثبالرصبي ٠ؼٕٟ أْ اٌدٙخ  "٠ٕكك"

 ثٙػٖ اٌدٙبد ٌزٛف١ؽ اٌج١بٔبد ٚاٌّكزٕعاد اٌّطٍٛثخ ٚاػعاظ٘ب فٟ شىٍٙب إٌٙبئٟ ر١ّٙعاً الرطبغ اٌمؽاؼ ثشؤٔٙب .

ؽاءاد ٚاألٔظّخ ٚاٌٍٛائر ٠ؼٕٟ اٌزٛل١غ ػٍٝ اٌّكزٕعاد ثّب ٠ف١ع ثؤٔٙب رّذ ثطؽ٠مخ ٔظب١ِخ ٚٚفك اإلخ "٠ٛافك"

 ، اال أٔٗ ال ٠ؼٕٟ االػزّبظ .

٠ؼٕٟ ؼفغ اٌزٛص١خ ثبرطبغ اٌمؽاؼ ِغ شؽذ األقجبة ٚرسًّ ٘ػٖ اٌىٍّخ ِؼٕٝ ألٜٛ ِٓ اٌّٛافمخ  "٠ٛصٟ"

 ٌٚىٓ ال رصً اٌٝ ِؽزٍخ االػزّبظ .

 ٠ش١ؽ اٌٝ اٌكٍطخ إٌٙبئ١خ فٟ ارطبغ اٌمؽاؼ أٞ اٌّٛافمخ اٌؽق١ّخ. "٠ؼزّع"

 ِخ فٟ اٌصالز١بدلٛاػع ػب

ـ ٠دٛؾ أْ ٠ىٍف وً صبزت صالز١خ ِٓ ٠مَٛ ثّكئ١ٌٛبرٗ ٚصالز١برٗ أٚ خؿء ِٕٙب فٟ زبٌخ غ١بثٗ  ، 

 ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ٘ػا اٌزى١ٍف ِىزٛثبً . 

ـ ٠دٛؾ ألصسبة صالز١خ االػزّبظ فٟ ٘ػٖ اٌالئسخ رف٠ٛط ثؼط صالز١برُٙ ثشىً خؿئٟ أٚ ٚلزٟ 

ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ٘ػا اٌزف٠ٛط ِىزٛثبً ٚرمؽٖ اٌكٍطخ األػٍٝ ، -زبي ٚخٛظٖ ٌٚٛ فٟ  -ٌٍّكزٜٛ اٌٛظ١فٟ اٌزبٌٟ 

 ػٍٝ أْ رجمٝ اٌّكئ١ٌٛخ ػٍٝ ػبرك ِٓ لبَ ثزف٠ٛط ٘ػٖ اٌصالز١خ.

ـ ال ٠دٛؾ ألصسبة اٌصالز١خ اػزّبظ اٌّكزٕع اٌصبظؼ ٌصبٌسُٙ ٌٚٛ وبْ فٟ زعٚظ صالز١زُٙ ، ٚأّب 

قج١ً اٌّثبي اغا وبْ ٌٍّع٠ؽ اٌزٕف١ػٞ صالز١خ اػزّبظ اٌصؽف ٠دت اػزّبظٖ ِٓ اٌكٍطخ األػٍٝ ِجبشؽح ، فؼٍٝ 

 فٟ زعٚظ ِؼ١ٕخ ، ٌىٓ اغا وبْ اٌصؽف ٠زؼٍك ثٗ شطص١بً ٠ؽفغ قٕع اٌصؽف الػزّبظٖ ِٓ اٌكٍطخ األػٍٝ .

ـ اٌصالز١خ إٌّّٛزخ ٌّكزٜٛ اظاؼٞ ال ٠دٛؾ ٌٍّكزٜٛ األلً اػزّبظ٘ب "ِّبؼقزٙب" فٟ زبٌخ غ١بة 

 غا صعؼ رف٠ٛط وزبثٟ ثػٌه.صبزت اٌصالز١خ اال ا

ـ ٠دٛؾ رط٠ٛؽ خعاٚي اٌصالز١خ ِكزمجالً ٚغٌه ثبظبفخ صالز١بد ٌجؼط اٌٛظبئف اٌّكزسعثخ ، ٠ٚزُ 

 الؽاؼ ٘ػٖ اٌصالز١بد ِٓ لجً اٌدٙخ اٌّطٌٛخ ثٙػٖ اٌصالز١خ ٚفك ٘ػٖ اٌالئسخ .

ِئلزبً -خ أٚ ِٓ ٠فٛظٗ ـ ِب ٌُ ٠ؽظ ٌٗ ٔص فٟ ٘ػٖ اٌالئسخ رىْٛ صالز١خ اػزّبظٖ ِٓ لجً ؼئ١ف اٌدّؼ١

 ززٝ رزُ اظبفزٗ فٟ اٌالئسخ .  -

 ـ رصجر ٘ػٖ اٌالئسخ ٔبفػح ِٓ ربؼ٠ص اػزّبظ٘ب ِٓ ِدٍف اإلظاؼح أٚ ِٓ ٠فٛض ثػٌه .

 . ِزبثؼخ ٘ػٖ اٌالئسخ ٚرؼع٠الرٙب ٚؼفؼٙب ألصسبة اٌصالز١خ ، ِٓ ِكئ١ٌٛخ اظاؼح اٌزط٠ٛؽ ٚاٌزعؼ٠ت . 



 

 

ً ٌٍّئقك١خ فٟ اٌؼًّ ٚرسم ١ك ٌٍزىبًِ اٌٛظ١فٟ ٚاززؽاَ اٌزطصص فبٔٗ ٠ٕجغٟ ػعَ اػزّبظ . رسم١مب

 اٌصالز١خ إٌّّٛزخ ٌٍّكزٜٛ األػٍٝ اال ثؼع اقزىّبي اإلخؽاءاد األلً ِٓ اٌصالز١بد .

 

 ٚث١مخ اإلقزؽار١د١خ ٌٍدّؼ١خ اٌط١ؽ٠خ ٌزسف١ع اٌمؽآْ اٌىؽ٠ُ ثّسبفظخ اٌؿٌفٟ

 

 

 ؼإ٠زٕب :

 اٌؽ٠بظح فٟ رؼ١ٍُ اٌمؽآْ اٌىؽ٠ُ ٚاٌدٛظح فٟ اٌؼًّ اٌّئقكٟ اٌط١ؽٞ   

 ٘ـ  6336-6341ضالي ضّف قٕٛاد ِٓ    إٌطبق اٌؿِٕٟ 

 ػٍٝ فؽٚع اٌدّؼ١بد اٌط١ؽ٠خ ٌزسف١ع اٌمؽآْ اٌىؽ٠ُ ثّسبفظبد اٌٍّّىخ اٌؼؽث١خ اٌكؼٛظ٠خ ٔطبق إٌّبفكخ 

 ؼقبٌزٕب :

رؼ١ٍُ اٌمؽآْ اٌىؽ٠ُ ٌشؽائر اٌّدزّغ ثىٛاظؼ ِز١ّؿح ٚثؽاِح ٔٛػ١خ ٚث١ئخ ِسفؿح ثزم١ٕخ زع٠ثخ ٌزسم١ك 

 اٌط١ؽ٠خ ٌّٕكٛث١ٕب ٚشؽوبئٕب 

 ل١ّٕب : 

 اإل٠دبث١خ-5اٌزىبًِ     -3اٌدٛظح      -4االٔزّبء   -2اٌشفبف١خ     -6 ل١ُ إٌّظّخ : 

 أ٘عافٕب اإلقزؽار١د١خ :

 رطؽ٠ح غالة ِزم١ٕٓ ٌٍزالٚح ٚاٌسفع ِزؤظث١ٓ ثآظاة اٌمؽآْ اٌىؽ٠ُ  إٌّزح

 رسم١ك ؼظب اٌّكزف١ع٠ٓ ِٓ اٌدّؼ١خ  اٌّكزف١عْٚ 

 اظاؼح اٌدّؼ١خ ٚلطبػبرٙب ٚزٍمبرٙب ثىفبءح ٚزٛقجخ ػ١ٍّبرٙب ثفبػ١ٍخ  اٌىفبءح اٌعاض١ٍخ

 ثٕبء إٌّبش اإل٠دبثٟ ٌٍزؤ١ً٘ ٚاٌزط٠ٛؽ اٌّكزّؽ ٌٍؼب١ٍِٓ ٚاٌجؽاِح  إٌّٛ ٚاٌزؼٍُ

 رسم١ك االقزمؽاؼ اٌّبٌٟ ٌزغط١خ خ١ّغ ازز١بخبد اٌدّؼ١خ اإلقزؽار١د١خ  اٌّبٌٟ 

 

 

  



 

 

 وحدة المتابعة

 رئيس وحدة المتابعة

 مشرف 

 

 

 ٚزعح اٌّزبثؼخ

 

 ق١ؽ اٌؼًّ ٚرطج١ك اٌٍٛائر ٚاألٔظّخِزبثؼخ    ٘ٛ : ٌٍٛزعحاٌٙعف اٌؽئ١ف 

 

 اٌؽئ١كخ  فٟ : اٌٛزعحرزٍطص أظٚاؼ     : ٌٍٛزعحاألظٚاؼ اٌؽئ١كخ 

 .زكت اٌٍٛائر ٚاألٔظّخِزبثؼخ رٕف١ػ اٌجؽاِح  .6

 .ٚاٌّبٌٟ ِزبثؼخ ق١ؽ اٌؼًّ اإلظاؼٞ .2

 ذ زٍٛي ِٕبقجخ، ٚر١ّٕخ اقٍج١بد اٌؼًّ اْ ٚخعد ٚالزؽ رالفٟاٌؼًّ ػٍٝ  .4

 اإل٠دبث١بد  ثؤقٍٛة ٠كبػع ػٍٝ رسك١ٓ ٚرط٠ٛؽ األظاء.       

 خؽاءاد اٌّمؽؼح.ثبٌٍٛائر ٚاألٔظّخ ٚاإلرسع٠ع ِعٜ االٌزؿاَ  .3

 ر١ّٕخ ٚرم٠ٛخ اٌؽلبثخ اٌػار١خ . .5

 .اغالع اظاؼح اٌدّؼ١خ ػٍٝ ٔزبئح ق١ؽ اٌؼًّ .1

 :ٌٛزعح اٌّزبثؼخ  ضؽ٠طخ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ

 



 

 

 

 

 ثطبلخ اٌزٛص١ف اٌٛظ١فٟ

 

أٚالً: 

 اٌٙعف اٌؼبَ : 

  اإلششاف عهى وضع انسٍاساث وانخطط نهعًهٍاث انًانٍت واإلداسٌت وانتقٍُت نهجًعٍت ، ويتابعت أدائها ، بحٍث

 تجشي بكفاءة عانٍت .

 ثب١ٔبً : اٌؽئ١ف اٌّجبشؽ : 

 . انًذٌش انتُفٍزي 

 ثبٌثبً: اٌّؽإٚقْٛ:

 يششف . 

 ؼاثؼبً: اٌؼاللبد: 

  ،  بشأٌ : تحقٍق انًصهحت انًانٍت واإلداسٌت.  بانًتابعت يع إداساث انجًعٍت وقطاعاتها 

 اٌّٙبَ ٚاٌٛاخجبد -ضبِكبً :

 انًشتشكت : 

 سها على والعمل عليها ٌشسف التي ألاقسام ألوشطت واملخابعت والخيسُق والخىجُه إلاشساف  . جطٍى
 املعخمدة الصالحُاث الئحت مع ًخىافق بما الىحدة في العمل لسير املىظمت القسازاث اجخاذ في املساهمت . 

 له الخابعت وألاقسام بالىحدة العمل سير حعترض التي املشنالث حل . 

 له املحددة الصالحُاث حدود في إشسافه جحذ بالعاملين املخعلقت إلاجساءاث مافت اجخاذ . 

 ت املىاشهت وطع  . ومخابعتها ، لها الخابعت وألاقسام للىحدة الخقدًٍس

 ومخابعتها ، لها الخابعت وألاقسام للىحدة الخىفُرًت الخطت وطع . 

 الصالحُاث الئحت وفق له املخىلت الصالحُاث ممازست . 

 له الخابعين العاملين أداء جقُُم . 

 واملبادزة إلابداع وحشجُع الخعاون  زوح ًحقق بما وإدازتها ، مىظفُه بين الاجخماعاث جىظُم . 

 وفاعلُت عالُت بنفاءة الىحدة أعمال لدسُير ًساه ملً صالحُاجه بعع جفٍىع . 

  بفاعلُت فيها واملشازلت ، العلُا إلادازة أو املباشس زئِسه مً لها ًدعى التي الاجخماعاث حظىز  . 

 بفاعلُت فيها واملشازلت ، العلُا إلادازة أو املباشس زئِسه مً لها ًسشح التي اللجان في املشازلت . 

 س زفع ت جقاٍز  .   املباشس للسئِس الىحدة في العمل سير عً دوٍز

 عمله بطبُعت وجخعلق املباشس زئِسه بها ًهلفه أخسي  مهام بأًت القُام . 

 انخاصت :

 اإلداسة انعايت اٌّٛلغ سئٍس وحذة انًتابعت اٌٛظ١فخِكّٝ 

 1-1-2 ؼلُ اٌٛظ١فخ انًذٌش انتُفٍزي اإلظاؼح



 

 

 ت املالُت ألاهظمت جطبُق مخابعت   للجمعُت املعخمدة وإلاداٍز

 ازاث  .  وألاهظمت اللىائح وفق العمل سير مً للخألد ًدبعها وما وألاقسام إلادازاث مافت إلى مُداهُت ٍش

 العمل إجساءاث وسالمت ألاداء جسشُد على الخألُد . 

 املىاسبت الحلىل  واقتراح, ألاعمال إهجاش في التراخي أو الىاجباث بأداء إلاخالل حاالث والدشاف القصىز  مىاطً على الىقىف. 
 ومخطلباجه منهم مل عمل طبُعت حسب دوامهم في الجمعُت ميسىبي اهخظام مساقبت. 
 الجمعُت في العمل أداء مسخىي  مً السفع شأنها مً مقترحاث جقدًم. 

 املىملت املهام جىفُر في املخاحت إلامهاهاث مً القصىي  الجمعُت،والاسخفادة أعمال مخابعت. 

  ت املخابعت مجال في والخعلُماث واللىائح ألاهظمت جطبُق مخابعت  . واملالُت إلاداٍز

  الشهاوي  فحص  
 
ت املخالفاث حىل  للصالحُاث وفقا  . للخحقُق جساه مً واسخدعاء واملالُت إلاداٍز

 جدًتها زبىث بعد شهاوي  مً جخلقاه ما أو إليها ًحال وما املخابعت، عنها جنشف التي الخحقُقاث إجساء. 

 واملسئىلُاث الصالحُاث جفٍىع مساقبت. 
 ت املخالفاث أو إلاهمال حىادر في الالشم العالج اقتراح  .املعىُت للجهاث وإحالتها إلاداٍز
 ت املالُت املخالفاث مخابعت  . وإلاداٍز
 صصذ ما ػير في الجمعُت أمالك اسخخدام عدم مً الخألد

ُ
 .له خ

 ع أو صُاهت مً ألاعمال جمُع أن مً الخألد  .وألاهظمت واللىائح الخعلُماث حسب جؤدي ُعقىد أو مشاَز
 الصالحُت لصاحب زفعها و املعني الشخص مع الخحقُق بعد اللىائح وفق املىاسبت العقىباث اقتراح. 

 ان الخأخير أسباب ومعسفت ، الصادزة والقسازاث والخعلُماث ألاوامس جىفُر ومخابعت والخازجُت الداخلُت املعامالث مخابعت 
 .عنها وإلابالغ وجدث

 س إدازة إلى وجقدًمها الىحدة بأعمال الخاصت إلاجساءاث اقتراح  خطىة أي واقتراح واعخمادها دزاستها على للعمل الخطٍى
ت ٍس  . املجال هرا في جطٍى

 

 قبظقبً  : ِزطٍجبد اٌٛظ١فخ :

 : شهادة جايعٍت فً تخصص يُاسب  انًؤهم.، 

 : ( سُىاث فً يجال انعًم  .5ال تقم عٍ ) انخذيت 

 انًشتشكت :  انخبشاث :

 . ًإجادة استخذاو انحاسب اَن 

 . انقذسة عهى انًتابعت وانتقىٌى 

 . انقذسة عهى انتخطٍط انتُفٍزي 

 . انقذسة عهى اتخار انقشاساث 

 .  انقذسة عهى انتحهٍم وإداسة انحهىل عُذ يىاجهت انًشكالث 

  وتُسٍق انعًم .انقذسة عهى تُظٍى 

 . انقذسة عهى إداسة اَخشٌٍ وانعًم ضًٍ فشٌق انعًم 



 

 

 .انقذسة عهى تطىٌش األعًال وتىنٍذ األفكاس وتقىًٌها 

 انقذسة عهى انفصم فً انًُاصعاث 

 انخاصت  : 

 . األياَت 

 .انعذل 

 

 ثطبلخ اٌزٛص١ف اٌٛظ١فٟ

 

 

 

 

 

 اإلداسة انعايت اٌّٛلغ يششف ِكّٝ اٌٛظ١فخ

 2-1-2 ؼلُ اٌٛظ١فخ انًتابعتوحذة  اإلظاؼح


