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 ايظشٚف ناف١ اطتهُاٍ أجٌ َٔ املبزٚي١ يًجٗٛد نجُش٠ ايذيٌٝ ٖزا ٜأتٞ

 ايعًُٝات حتذٜذ َٔ بذ٤ًا املذسط١ يف ايتعًِ ب٦ٝات جٛد٠ بتخظني يًكٝاّ املال١ُ٥

. املٝذإ يف املظتخذ١َ ايُٓارج ٚتٛحٝذ ايص١ً رات ٚاالجشا٤ات

 حتظني حنٛ خطٛات٘ يف املٝذإ ٜظاعذ اجشا٥ٞ ديٌٝ تٛفري األ١ُٖٝ َٔ نإ يزا

 إمتاّ َٔ تظٌٗ منارج تٛفش ٚٚاضخ١ طًظ١ آي١ٝ ٚفل املذاسغ يف ايتعًِ ب٦ٝات جٛد٠

ٚحتظٝٓٗا تكٛميٗا ٚبايتايٞ َٚتابعتٗا ٚاجشا٤تٗا ايعًُٝات

َتٛقع َٓ٘  َاْٖٛأٌَ إٔ حيكل ٖزا ايذيٌٝ 

س٥ٝع ايفشٜل

ايبًَٟٛشصٚق١ / د

املكذ١َ
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 ناف١ إداس٠ تظتطٝع عاي١ٝ ٚنفا٠٤ جٛد٠ رٚ تؼاسنٞ تعًُٝٞ ْظاّ ٚضع يف نبري دٚس ي٘

 فهش٠ أفضٌ تبين –ايعاملٞ ادتٛد٠ ّٜٛ تفعٌٝ –املٝذا١ْٝ ايضٜاسات ) يف املتُج١ً َذخالت٘

 احمله١ُ ٚايعًُٝات اإلجشا٤ات َٔ إطاس ٚيف ( تطٜٛش١ٜ فهش٠ أفضٌ َظابك١ - تطٜٛش١ٜ

.املذاسغ يف ايتعًِ ب٦ٝات يف جٛد٠ يٓا يٝتٝح املخشجات نفا٠٤ أجٌ َٔ

تبين 

أفضٌ فهش٠  

تطٜٛش١ٜ

تفعٌٝ ّٜٛ  

ادتٛد٠ ايعاملٞ

ايضٜاسات 

املٝذا١ْٝ 

يًُذاسغ

َظابك١ أفضٌ 

فهش٠ 

تطٜٛش١ٜ

حتظني  

جٛد٠ ب٦ٝات  

ايتعًِ يف  

املذاسغ

إطاس تطٜٛش حتظني جٛد٠ ب٦ٝات ايتعًِ يف املذاسغ
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املشتهضات اييت بين عًٝٗا ايذيٌٝ  

ٜعتُذ ايذيٌٝ ع٢ً مج١ً َٔ املشتهضات األطاط١ٝ اييت تؼهٌ زتتُع٘ َبادئ 

ٚأطاطٝات ايربْاَج 

.ٚتعًُٝات ايذيٌٝ ايتٓظُٝٞ إلداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ اإلصذاس ايشابع   اسػادات -1

أ١ُٖٝ  اإلداس٠ املتُٝض٠ ٚتعضٜض ملٓظ١َٛ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ يتصبح قادس٠ ع٢ً بٓا٤  -2

اجملتُع 

تؼهٌٝ إحذ٣ اآليٝات ايذاع١ُ يضُإ جٛد٠ ايتعًِ َٚؼاسن١ املظتفٝذٜٔ  -3

.تشطٝخ َبذأ اطتُشاس١ٜ ايتطٛس ٚايتجذٜذ يف ب٦ٝات ايتعًِ  -4

ايتؼشٜعات رات ايص١ً 

(ايشابع  االصذاس) ايذيٌٝ ايتٓظُٝٞ إلداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ 

.ايٛاسد٠  ايتعاَِٝ

.ايكشاسات ايصادس٠ 

. ادت١ٗ ايٛصاس١ٜ 
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َذٜش إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ

َظاعذ إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ

س٥ٝع ايفشٜل

س٥ٝع بشْاَج  

ايضٜاسات  

املٝذا١ْٝ

س٥ٝع بشْاَج  

َظابك١ أفضٌ  

فهش٠ 

تطٜٛش١ٜ

س٥ٝع بشْاَج  

تبين أفضٌ 

فهش٠ 

تطٜٛش١ٜ

س٥ٝع بشْاَج  

تفعٌٝ ايّٝٛ  

ايعاملٞ

اهلٝهٌ ايتٓظُٝٞ يربْاَج حتظني جٛد٠ ايتعًِ يف املذاسغ
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بشْاَج حيظٔ جٛد٠ ب٦ٝات ايتعًِ َٔ خالٍ مجع ايبٝاْات ٚحتًًٝٗا 

ٚتكُٝٗا ٚإسفام تكاسٜش ٚتٛصٝات تشفع ملتخز ايكشاس

تٛصٝف  بشْاَج حتظني جٛد٠ ب٦ٝات ايتعًِ يف املذاسغ

: اختصاصات بشْاَج حتظني جٛد٠ ب٦ٝات ايتعًِ يف املذاسغ تتُجٌ يف اآلتٞ  

 ٌُبٓا٤ املؤػشات ٚاإلحصا٥ٝات اييت ختذّ جٛد٠ ايع.

 املتابع١ املظتُش٠ يًُؤػشات ٚاإلحصا٥ٝات يتخكٝل ايٓتا٥ج املشج٠ٛ.

  بٓا٤ اطتُاسات ايربْاَج ملتابع١ ايعًُٝات.

  ًِإعذاد خط١ يتخظني ٚتطٜٛش جٛد٠ ب٦ٝات ايتع.

 إعذاد ايتكاسٜش ارتاص١ بؼإٔ تطٜٛش ٚحتظني جٛد٠ ب٦ٝات ايتعًِ يف املذاسغ.

 تٛظٝف تكٓٝات اذتاطٛب ٚايرباَج ٚايٓظِ يف حتًٌٝ ايبٝاْات.

 إعذاد تكاسٜش ػٗش١ٜ ٚفص١ًٝ يهٌ بشْاَج َٔ ايرباَج.

 َتابع١ ايتكاسٜش ايفص١ًٝ ٚسفع تكشٜش ْٗا٥ٞ يًعًُٝات ٚايرباَج.

املٗاّ ايٛظٝف١ٝ يربْاَج  حتظني جٛد٠ ب٦ٝات ايتعًِ يف املذاسغ 
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جذٍٚ املصطًخات

املع٢ٓاملصطًح

اإلجشا٤ات

 متجٌ ْٛعًا َٔ املعشف١ اييت تؼري إىل تشتٝب َٓظِ جملُٛع١ َٔ ارتطٛات

املتتابع١ إلجناص ١َُٗ َع١ٓٝ نأدا٠ َٗاس٠ أٚ حٌ َؼه١ً أٚ ايكٝاّ 

باطتكصا٤ عًُٞ َعني 

تكِٜٛ

  ع١ًُٝ مجع ٚتصٓٝف ٚحتًٌٝ ٚتفظري ايبٝاْات ايه١ُٝ أٚ ايهٝف١ٝ

عٔ ظاٖش٠ أٚ َٛقف أٚ طًٛى بكصذ اطتخذاَٗا يف إصذاس حه١ُ أٚ 

قشاس 

جٛد٠
ايعاي١ٝ َٔ ايٓٛع١ٝ ٖٚٞ إمتاّ األعُاٍ ايصخٝخ١ يف األٚقات  ايذسج١

يف نٌ َش٠  ٚايصخٝخ١ َٔ أٍٚ َش٠ 

ٖٞ املهْٛات املاد١ٜ احملٝط١ بايطايب أثٓا٤ تعًُ٘ ب٦ٝات ايتعًِ
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َفاتٝح ايشَٛص تشَٝض ايعًُٝات

ايع١ًُٝ ايش٥ٝظ١ٝ يتخظني جٛد٠ ب٦ٝات ايتعًِ(ع . ت . س)

(ايضٜاسات املٝذا١ْٝ ) ايع١ًُٝ ايفشع١ٝ (ع  . ف . ص) 

(تبين أفضٌ فهش٠ تطٜٛش١ٜ ) ايع١ًُٝ ايفشع١ٝ (ع . ف. ض )

(َظابك١ أفضٌ فهش٠ تطٜٛش١ٜ  ) ايع١ًُٝ ايفشع١ٝ (ع . ف . م) 

(تفعٌٝ ايّٝٛ ايعاملٞ يًجٛد٠ ) ايع١ًُٝ ايفشع١ٝ (ع . ف .  ع) 

تشَٝض ايعًُٝات 
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اإلجشا٤ات ٚايعًُٝات 

 ارتطٛات حتذٜذ خالٍ َٔ إعذادٖا مت اييت ٚايفشع١ٝ ايش٥ٝظ١ٝ ٚاإلجشا٤ات ايعًُٝات ايذيٌٝ حيذد

 ع٢ً حتتٟٛ اييت ايعًُٝات بطاقات ٜٛضح ٚنزيو. ايعًُٝات ٖزٙ تٓفٝز خالهلا َٔ ٜتِ اييت

 املظؤٚيٝات ٚستذد٠ ٚٚاضخ١ َفص١ً ايرتبٟٛ املٝذإ يف ايفشٜل أعضا٤ بٗا ٜكّٛ اييت اإلجشا٤ات

  اإلجشا٤ ٖزا إلمتاّ ايالص١َ

 َٚشَض٠ َٛثك١ املظتخذ١َ ايُٓارج حتذٜذ مت نُا

(ع. ت . س)حتظني جٛد٠ ب٦ٝات ايتعًِ يف املذاسغ –ايع١ًُٝ ايش٥ٝظ١ٝ 

(ع .ف. ص) ايشَض (ايضٜاسات املٝذا١ْٝ ) ايعًُٝات ايفشع١ٝ 

تضٜٚذ املٝذإ مبفاِٖٝ َٚعاٜري ادتٛد٠ ٚنٝف١ٝ تفعًٝٗااهلذف

ْطام 

ايعٌُ  

َٓظكٛ َٚٓظكات املذاسغ يف ايتعًِٝ ايعاّ 

آي١ٝ  

ايتٓفٝز

صٜاسات َٝذا١ْٝ يًُذاسغ 

صَٔ 

ايتٓفٝز

خالٍ ايعاّ ايذساطٞ

َؼشفٛ َٚؼشفات إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ  املظؤٍٚ
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اإلجشا٤ات ٚايعًُٝات 

(ع .ف . ع (     )تفعٌٝ ايّٝٛ ايعاملٞ يًجٛد٠ ) ايع١ًُٝ ايفشع١ٝ 

  بٗا ايتعشٜف بأ١ُٖٝ ادتٛد٠ ٚمماسطتٗا ٚتعشٜف اإلداسات  ٚاجملتُعاهلذف

(بٓات –بٓني ) املذاسغ ْطام ايعٌُ 

تهشِٜ –َظابك١ –َعاسض اقا١َآي١ٝ ايتٓفٝز

إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ   َٓظٛبٛاملظؤٍٚ

مثاسٖا يف املٝذإ ايرتبٟٛ   سعا١ٜ ايفهش٠ ايتطٜٛش١ٜ بإبشاصٖا ٚدعُٗا يتؤتٞاهلذف

.املذاسغ ٚاملؼشفني ٚاملؼشفات   َٚٓظٛبات َٓظٛبْٛطام ايعٌُ 

تطبٝل -دعِ  --سعا١ٜ  –تكِٝٝ آي١ٝ ايتٓفٝز

.خالٍ ايفصٌ ايذساطٞ األٍٚ صَٔ ايتٓفٝز

.فشٜل بشْاَج  تبين أفضٌ فهش٠ تطٜٛش١ٜ  أعضا٤املظؤٍٚ

(ع .ف . ض(     )تبين أفضٌ فهش٠ تطٜٛش١ٜ ) ايع١ًُٝ ايفشع١ٝ 
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اإلجشا٤ات ٚايعًُٝات 

.تٛيٝذ األفهاس ايتطٜٛش١ٜ اييت تتظِ بادتذ٠ ٚايتٜٓٛع ٚاالبتهاس  تؼجٝعاهلذف

.َٓظٛبٞ املذاسغ ٚاملؼشفني ٚاملؼشفات  ْطام ايعٌُ 

اختٝاس األفضٌ حظب َعاٜري ستذد٠  -حتهُٝٗا –عشض األفهاسآي١ٝ ايتٓفٝز

.خالٍ ايفصٌ ايذساطٞ ايجاْٞ صَٔ ايتٓفٝز

.فشٜل بشْاَج  َظابك١ أفضٌ فهش٠ تطٜٛش١ٜ  أعضا٤املظؤٍٚ

(ع .ف . م(     )َظابك١ أفضٌ فهش٠ تطٜٛش١ٜ )ايع١ًُٝ ايفشع١ٝ 

13



ايربْاَج َشتهضات 

اطتالّ ايربْاَج 

دساط١ ٚختطٝط

ايتٓفٝز

املتابع١ ٚايتكِٝٝ 
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املشاجع 
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