عبيؼخ أطٕاٌ
يؼٓذانجحٕس ٔانذراطبد األفزٚمٛخ
ٔدٔل حٕع انُٛم

إػالٌ ْبو
ٚؼهٍ يؼٓذ انجحٕس ٔانذراطبد األفزٚمٛخ ٔدٔل حٕع انُٛم – عبيؼخ اطٕاٌ  -ػٍ ثذء
انمٛذ نهذراطبد انؼهٛب (دثهٕيّ ػبيّ – دثهٕيّ خبطخ – يبعظزٛز – دكزٕراِ) ثُظبو
انظبػذ انًؼزًذح نهؼبو انغبيؼٗ  7102/7102ؽجمب نهشزٔؽ انزبنٛخ:

أٔأل :انذثهٕو انؼبو:
درعخ انذثهٕو انؼبو فٗ انذراطبد األفزٚمٛخ ٔيذرّ ػبو ٔاحذ ػه ٙفظه ٍٛدراطْٕٔ ،ٍٛٛ
دثهٕو رطجٛم ٙغٛز يؤْم نهزظغٛم نذرعز ٙانًبعظزٛز ٔانذكزٕراح.
ٚشززؽ نمٛذ انطبنت نهحظٕل ػهٗ انذثهٕو انؼبو انزطجٛمٗ أٌ ٚكٌٕ حبطال ػهٗ يؤْم
عبيؼٗ أٔ ػهٗ درعخ يؼبدنخٔ ،ال ٚؼزجز انزخظض شزؽب نهمٛذ.
(ٚغٕس نطالة انزؼهٛى انًفزٕػ انزمذو نهمٛذ فٗ انذثهٕو انؼبو انزطجٛمٗ)
رشًم رخظظبد ثزايظ انذثهٕيبد انؼبيخ ٔانزطجٛمٛخ انًغبالد انزبنٛخ:
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 دثهٕو دراطبد حٕع انُٛم.
 دثهٕو انزًُٛخ ٔانزؼبٌٔ االلزظبد٘ انذٔن.ٙ
 دثهٕو إدارح األسيبد األفزٚمٛخ
 دثهٕو إدارح انزُٕع اإلحٛبئ ٙف ٙأفزٚمٛب.
 دثهٕو انزًُٛخ انجشزٚخ األفزٚمٛخ.
 دثهٕو انزطذ انجٛئ ٙف ٙافزٚمٛب.
 دثهٕو صمبفبد انشؼٕة األفزٚمٛخ .
 دثهٕو انزمٛٛى انجٛئ ٙنهًشزٔػبد ف ٙأفزٚمٛب.
 دثهٕو حمٕق اإلَظبٌ ٔانشؼٕة األفزٚمٛخ.
 دثهٕو اإلػالو األفزٚم.ٙ
 دثهٕو انحؼبراد األفزٚمٛخ.
 دثهٕو َظى انًؼهٕيبد انغغزافٛخ.
 دثهٕو طٌٕ انجٛئخ ٔانًٕارد انطجٛؼٛخ

2

صبَٛب :انذثهٕو انخبص:
درعخ انذثهٕو انخبص فٗ انذراطبد األفزٚمٛخ ٔيذرّ ػبو ٔاحذ ْٕٔ انًؤْم نذرعخ
انًبعظزٛز.
ٚشززؽ نمٛذ انطبنت ،أٌ ٚكٌٕ حبطالً ػهٗ درعخ انهٛظبَض أٔ انجكبنٕرٕٚص يٍ إحذٖ
انغبيؼبد ثغًٕٓرٚخ يظز انؼزثٛخ ،أٔ ػهٗ درعخ يؼبدنخ يٍ يؼٓذ ػهً ٙآخز يؼززف ثّ
يٍ انغبيؼخٔ ،رؼمذ يمبثهخ شخظٛخ لجم ثذء انذراطخ فٗ أٔائم طجزًجز ،رحذد األلظبو
انؼهًٛخ ثؼغ انًٕػٕػبد نًُبلشزٓب فٗ انًمبثهخ انشخظٛخ .شزٔؽ انمجٕل كبنزبنٗ:

 -0لظى انغغزافٛب-:
 ٚمجم خزٚحٗ الظبو انغغزافٛب ثكهٛبد االداة ٔانززث. ّٛ خزٚغٗ لظى انغغزافٛب كه ّٛانذراطبد االَظبَ - ّٛعبيؼّ االسْز . خزٚغٗ كه ّٛانزخطٛؾ االلهٔ ًٗٛانؼًزاَٗ . كه ّٛانشراػّ الظبو (االراػٗ  -االلزظبد انشراػٗ ) الظبو انزخطٛؾ االلهٔ ًٗٛانؼًزاَٗ ثكه ّٛانُٓذطّ. لظى االلزظبد يٍ كه ّٛااللزظبد ٔانؼهٕو انظٛبط.ّٛ كهٛبد ٔيؼبْذ انظٛبحّ ٔانفُبدق انزبثؼّ نٕسارِ انزؼهٛى انؼبنٗ . كهٛبد انؼهٕو . كهٛبد االصبر. -االلظبو انًًبصهّ يٍ انغبيؼبد انخبطّ انزبثؼّ نٕسارِ انزؼهٛى انؼبنٗ .

 -7لظى انزبرٚخ-:
 خزٚغٗ الظبو انزبرٚخ ٔانحؼبرِ يٍ عبيؼبد عًٕٓر ّٚيظز انؼزثٔ ّٛيبٚؼبدنٓب .
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 خزٚغٗ كهٛبد االصبر ٔشؼجّ االصبر ثكهٛبد االداة. خزٚغٗ الظبو انذراطبد انَٕٛبَٔ ّٛانالر( ُّٛٛشؼجخ ربرٚخ ٔآصبر -شؼجّ دراطبدأٔرٔثٛخ لذًٚخ )
 خزٚغٗ كه ّٛانهغّ انؼزث ّٛثغبيؼّ االسْز انشزٚف لظى انزبرٚخ. -خزٚغٗ كهٛبد انززث ّٛثبنغبيؼبد انًظز ّٚلظى انزبرٚخ .

 -3لظى انظٛبطّ ٔااللزظبد -:
ٚمجم خزٚغٗ انكهٛبد اٜرٔ ّٛيب ٚؼبدنٓب :
 ٚمجم خزٚغٗ كه ّٛااللزظبد ٔانؼهٕو انظٛبط – ّٛألظبو االلزظبد ٔانؼهٕو انظٛبطٛخفٗ انغبيؼبد انًظزٚخ .
 خزٚغٗ كهٛبد انزغبرح. خزٚغٗ كهٛبد حمٕق . خزٚغٗ كهٛبد ٔالظبو االػالو ثبنكهٛبد االخزٖ. خزٚغٗ كهٛبد انشراػخ (الزظبد سراػٗ) خزٚغٗ انغبيؼّ االيزٚكٛخ (انزخظظبد انًُبظزح) خزٚغٗ كه ّٛانشزؽخ. خزٚغٗ انكهٛبد انؼظكز ّٚانًؼبدنخ َظبو االرثغ طُٕاد . -خزٚغٗ الظبو انفهظفخ ثكهٛبد االداة .

 -4لظى االَضزٔثٕنٕعٛب -:
ٚمجم خزٚغٗ يٍ
 كهٛبد االداة ألظبو :أَضزٔثٕنٕعٛب – اعزًبع -ػهى انُفض – فهظفّ ). كهٛبد اٜصبر ٔ ،ألظبو اٜصبر ثكهٛبد اٜداة . كه ّٛانطت انجشز٘ ٔؽت األطُبٌ ٔانظٛذنٛخ.4

 كهٛبد انؼهٕو ألظبو (حٕٛاٌ -كًٛٛبء/حٕٛاٌَ -جبد) كهٛبد انفٌُٕ انغًٛهخ ٔانزطجٛمٛخ . انغبيؼبد االيزٚكٛخ ثبنمبْزح – لظى االعزًبع ٔاالَضزٔثٕنٕعٛب ػهى انُفضٔانفهظفخ.
 كهٛخ انشراػخ لظى اعزًبع رٚفٗ . كهٛبد انزخطٛؾ انؼًزاَٗ . كه ّٛانُٓذطّ  /لظى انؼًبرِ كهٛبد انحمٕق كه ّٛانشزؽّ كهٛبد ٔيؼبْذ انخذيخ االعزًبػٛخ كهٛبد اإلػالو ٔيؼبْذ اٜصبر -كه ّٛانززثٛخ (الظبو االعزًبع  -انفهظفخ ػهى انُفض)

 -5لظى انهغبد األفزٚمٛخ -:
 ٚمجم خزٚغ ٙكهٛبد األنظٍ –دار انؼهٕو –انهغبد ٔانززعًخ – انهغخ انؼزثٛخٔ ،يب ٚؼبدنٓب. خزٚغ ٙألظبو انهغبد ثكهٛبد اٜداة ٔكذنك اٜصبر ٔانذ ا رطبد اإلَظبَٛخ ٔيب ٚؼبدنٓب. ألظبو انهغبد ثكهٛبد انززثٛخ. -كهٛبد اإلػالو.
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 -6لظى انًٕارد انطجٛؼٛخ -:
 ٚمجم خزٚغٗ انكهٛبد انؼًهٛخ (انطت -ؽت االطُبٌ  -انظٛذنخ  -انطت انجٛطزٖ ) كهٛبد انؼهٕو ٔانشراػّ (ػذا ألظبو االلزظبد انشراػٗ ٔ اإلعزًبع انزٚفٗ ٔاإلرشبدانشراػٗ ).
 كهٛبد انُٓذطخ ٔانزكُٕنٕعٛب ٔانجززٔل ٔانزؼذ.ٍٚ خزٚغٗ انكهٛبد انفُٛخ انؼظكزٚخ . كهٛبد انجُبد (انمظى انؼًهٗ) يبػذا االلظبو انززثٕٚخ . خزٚغٗ كهٛبد انفٌُٕ انغًٛهخ (لظى انؼًبرِ) . كه ّٛانزخطٛؾ انؼًزاَٗ. خزٚغٗ كهٛبد انززث( ّٛانمظى انؼهًٗ) . -خزٚغٗ االلزظبد انًُشنٗ .

صبنضب :درعخ انًبعظزٛز:
درعخ انًبعظزٛز فٗ انذراطبد األفزٚمٛخ ف ٙأحذ انزخظظبد ثبأللظبو انؼهًٛخ نهًؼٓذ.
ٚشززؽ نمٛذ انطبنت فٗ ثزَبيظ انًبعظزٛزأٌ ٚكٌٕ حبطالً انجكبنٕرٕٚص أٔ انهٛظبَض يٍ
إحذٖ انغبيؼبد انًظزٚخ أ ٔ يبٚؼبدنٓب فٗ انزخظض انًُبظز نهزخظض انؼهًٗ انذٖ ٚزٚذ
أٌ ٚذرطّٔ ،حبطال ػهٗ انذثهٕو انخبص فٗ انذراطبد االفزٚمٛخ ثزمذٚز ػبو عٛذ ػهٗ
األلم.
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راثؼب :درعخ انذكزٕراِ:
درعخ دكزٕراِ انفهظفخ فٗ انذراطبد األفزٚمٛخ ف ٙأحذ انزخظظبد ثبأللظبو انؼهًٛخ
نهًؼٓذ.
ٚشززؽ نمٛذ انطبنت فٗ ثزَبيظ انذكزٕراِ فٗ انذراطبد األفزٚمٛخ ثبنزخظظبد انًخزهفخ
ثبنًؼٓذ انحظٕل ػهٗ درعخ انًبعظزٛز فٗ أحذ انزخظظبد انٕاردح ثألظبو انًؼٓذ ثزمذٚز
عٛذ ػهٗ األلم أٔ يب ٚؼبدنٓب يٍ إحذٖ انغبيؼبد انًظزٚخ.

األٔراق انًطهٕثخ:
 -0انشٓبداد انذراطٛخ يؼزًذح.
 -7شٓبدح انًٛالد
 -3يٕلف يٍ انزغُٛذ نهذكٕر
 -4اطزًبرح االنزحبق ثؼذ اطزٛفبء كبفخ ثٛبَبرٓب
 -5يٕافمخ عٓخ انؼًم
 -6ػذد طذ طٕر شخظٛخ حذٚضخ

يٕاػٛذ انزمذٚى:
 -0انجهٕو انؼبو ٔ انجهٕيّ انخبص يٍ ثذاٚخ أغظطض  7102حزٗ َٓبٚزّ
 -7انًبعظزٛز ٔ انذكزٕراِ يٍ ثذاٚخ طجزًجز 7102

شزٔؽ ػبيخ:
 رمٕو إدارح انذراطبد انؼهٛب ثئرطبل انجٛبَبد انخبطخ ثبنطالة إنٗ األلظبو انؼهًٛخ
 نهفحض ٔ ٕاػذاد لبئًخ ثبنًمجٕنٚ ٍٛزى اػزًبدْب يٍ يغهض انًؼٓذ.
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ٚ غزبس انطبنت يب ٚغز ّٚانمظى انًخزض يٍ يمبثالد شخظٛخ نهزحمك يٍ حظٍ اطزؼذادِ
نذراطخ ٔانجحش انؼهًٔ ٙفمب ً نظٛبطخ انمجٕل ثبنًؼٓذ.
 ف ٙحبنخ لجٕل انطبنت ػه ّٛطذاد انزطٕو انذراطٛخ انًمزرح ف ٙيٕػذ غبٚزّ أطجٕػبٌ حزٗ
ٚؼزجز لجٕنّ َٓبئٛب ً ٔٚمٛذٔ ،ال ٚؼزجز انطبنت يمٛذاً إال ثؼذ طذاد انزطٕو انذراطٛخ انًظزحمخ ػه.ّٛ
 يذح انفظم انذراطخ طجؼخ ػشز أطجٕػب ً ٚخظض األطجٕػبٌ األٔل ٔانضبَٗ يُٓب نزظغٛم
انًمزراد ٔصالصخ ػشز أطجٕػب ً نهذراطخ انفؼهٛخٔ ،أطجٕػبٌ ألداء االيزحبَبد.
ٚ زى انزمذو نالنزحبق ثبنذثهٕو انخبص يزر ٍٛف ٙانؼبو لجم ثذاٚخ كم فظم دراطُٚٔ ٙؼهٍ ػٍ
يٕاػٛذ انزمذو فٗ ح ُّٛنزحذٚذ انًمبثالد انشخظٛخ يغ انًزمذي.ٍٛ
ٚ زى انزمذو نهزظغٛم نذرعز ٙانًبعظزٛز ٔانذكزٕراِ ثؼذ إعزٛبس انًمزراد انذ راطٛخ ف ٙكم
يًُٓب ٔال ٚغٕس أٌ رشٚذ انًذح يٍ إعزٛبس انًمزراد انذراطٛخ حز ٙانزظغٛم ػٍ ػبئ ،ٍٛفٙ
ْذا اإلؽبر انشيُُٚ ٙكهف انطبنت ثئػذاد خطخ انجحش انًمززحخ ثًؼبَٔخ انًشزف األكبدًٙٚ
ٔػزػٓب ػه ٙانًغهض انؼهًٗ ثبنمظى ( انظًُٛبر) لجم انزٕطٛخ ثبنزظغٛم.
 يذح انذراطخ ف ٙدرعخ انًبعظزٛز صالس طُٕاد ٔدرعخ انذكزٕ راِ خًض طُٕاد يٍ ربرٚخ
انزظغٛم ٔٚغٕس يذ رظغٛم انطبنت ثحذ ألظ ٙػبو يٛالد٘ ٔاحذ فمؾ ف ٙكم يزحهخ ثُبء ػهٙ
ؽهت انًشزف ٔالززاػ يغهض انمظى انًخزض ٔيٕافمخ يغهض انًؼٓذ.
 انًزطهجبد انؼبيخ نهًؼٓذ ٔرشًم طبػز ٍٛأطجٕػٛب ً نألَشطخ انطالثٛخ حٛش ٚزؼ ٍٛػه ٙانطبنت
شغم طبػز ٍٛأطجٕػٛب ً ف ٙاألَشطخ انؼبيخ نهًؼٓذ خبرط حذٔد انًمزراد انذراطٛخٚٔ ،مذو
انطبنت يب ٚذل ػه ٙلٛبيّ ثٓذِ األَشطخ طٕاء كبَذ حؼٕر يؤرًزاد أٔ َذٔاد أٔ ٔرع ػًم
أٔ طًُٛبراد ػه ٙيظزٕ٘ انًؼٓذ ٔاأللظبو انؼهًٛخ أٔ يب
ٚ كهف ثّ انطبنت يٍ يظبًْبد ٔأَشطخ ػبيخ يٍ لجم إدارح انًؼٓذ.
 نغخ انذراطخ ٔكزبثخ انزطبئم ْ ٙانهغخ انؼزثٛخ أٔ انهغخ اإلَغهٛشٚخٔ ،فمب نطجٛؼخ انذراطخ ثبنمظى
انؼهًٗٚٔ ،غٕس اطزخذاو نغبد أعُجٛخ ف ٙانزذرٚض ٔ ٕاػذاد انزطبئم.

نإلطزؼالو ٔانزمذٚى :
ثًمز يؼٓذ انذراطبد اإلفزٚمٛخ – ثبنذٔر االرػ ٙثًجُ ٙكهٛز ٙاٜداة ٔانخذيخ
يٕثبٚم10011262736 /
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