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اٌّمذِخ
رٌٛي اٌىٍيخ أّ٘يخ وجيشح ٌؼٍّيخ اٌشيبدح اٌؼٍّيخ ٌٍطالة ،ثؾيش يجزي اٌشائذ اٌؼٍّي )ػنٛ
٘يئخ اٌزذسيظ ( عٙذٖ إلفبدح اٌطبٌت ثخجشارٗ اٌؼٍّيخ ٚرغبسثٗ اٌؼٍّيخ ٚ .اٌشائذ اٌؼٍّي ِٓ
٘زا إٌّطٍك يغؼٌ ٝىي يٕيش ٌٍطبٌت هشيمٗ اآلوبديّي ٚيغبػذٖ في رؾقيٍٗ اٌؼٍّي
ٚرؼشيفٗ ثبٌمٛاػذ ٚاإلعشاءاد اٌزي رٕظُ عيشاٌذساعخ ٚاالِزؾبٔبد ثبٌىٍيخ  ،وّب يم َٛاٌشائذ
ثّزبثؼخ ئٔغبصاد اٌطبٌت  ٚرزٌيً اٌؼمجبد اٌزي لذ رٛاطٖ ٖ خالي فزشاد دساعيخ ػٓ هشيك
ِٕبلؾخ ِؾبوٍٗ اٌؼٍّيخ  ٚ ،ئسؽبدٖ ئٌ ٝأفنً اٌؾٍٛي ٌّٛاعٙخ رٍه اٌّؾبوً ٚ .رّضً
اٌشيبدح اٌؼٍّيخ ٚاؽذا ِٓ أُ٘ ٚعبئً ِغبػذح اٌطبٌت ٌإلٔذِبط في اٌجيئخ اآلوبديّيخ ٚ
رؾميك أػٍِ ٝؼذالد إٌغبػ  ٚرغبُ٘ اٌشيبدح اٌؼٍّيخ في اٌزأوذ ِٓ ِغيشح اٌطبٌت اٌؼٍّيخ
ِٓ ؽيش رطجيك اٌخطخ اٌذساعيخ ٚوزٌه فيّب يزؼٍك ثأداء اٌطبٌت ِٚغزٛاٖ اٌؼٍّي في
ِخزٍف اٌّمشساد ٚيغبُ٘ اٌزٛعيٗ االعزّبػي ٚإٌفغي ٚاٌّزبثؼخ اٌذليمخ ٌّؾبوً اٌطٍجخ
ِٚؾبٌٚخ رمذيُ إٌقؼ ٚاٌّؾٛسح ٌ ُٙوّب يؼًّ ػٍِ ٝغبػذح اٌطبٌت ػٍ ٝاالٔزمبي
اٌزذسيغي ٚاٌّجشِظ ِٓ ثيئخ ِشؽٍخ اٌزؼٍيُ اٌؼبَ ئٌ ٝثيئخ اٌّشؽٍخ اٌغبِؼيخ اٌزي يؼزّذ فيٙب
اٌطبٌت ػٍٔ ٝفغٗ في ارخبر لشاسارٗ ٚرؾذيذ رخققٗ ٚرطٛيش ِغزٛاٖ اٌؼٍّي ٚاٌغٍٛوي
٘ ِٓٚزا إٌّطٍك فاْ اٌشيبدح اٌؼٍّيخ ٘ ٝخذِخ ِٕٙيخ رٙذف ئٌ ٝاٌزؼشف ئٌ ٝاٌّؾىالد
اٌزي رؼٛق لذسح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزؾقً اٌؼٍّي ٚاٌزفبػً ِغ ِزطٍجبد اٌؾيبح اٌغبِؼيخ ٚرزُ
رمذيُ اٌّغبػذح ٚاٌذػُ ػٓ هشيك صيبدح ٚػي اٌطٍجخ ثّغإٌٚيبر ُٙاآلوبديّيخ ٚرؾغيؼُٙ
ػٍ ٝثزي ِضيذ ِٓ اٌغٙذ في ؽً اٌّؾىالد اآلوبديّيخ ٚاٌؾخقيخ اٌزي رؾٛي د ْٚرؾميمُٙ
أ٘ذاف ُٙاٌزؼٍيّيخ ٚيزُ رٌه ػٓ هشيك رضٚيذ اٌطٍجخ ثبٌّٙبساد اآلوبديّيخ اٌّزٕٛػخ اٌزي
رشفغ ِٓ رٛػيخ اٌطٍجخ ثٍٛائؼ ٚلٛأيٓ اٌغبِؼخ.
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 رؼشيف ٔظبَ اٌشيبدح اٌؼٍّيخ :
٘ٔ ٛظبَ يم َٛثٗ أػنبء ٘يئخ اٌزذسيظ ٌزؼشيف اٌطالة ثأٔظّخ  ٚعيبعبد  ٚأٔؾطخ
اٌّإعغخ اٌزؼٍيّيخ  ٚرٛعيٗ اٌطالة ِ ٚؼبٔٚز ُٙػٍ ٝاٌغيش ف ٝاٌذساعخ ػٍ ٝأفنً ٚعٗ
ِّىٓ .


اٌٙــذف :

ِزبثؼخ اٌطالة أوبديّيب ً ِ ٚالؽظزز ٚ ُٙاسؽبدُ٘ ِ ٚغبػذرٌٍ ُٙزغٍت ػٍ ٝاٌّؾبوً اٌز ٝلذ
يٛاعٙٔٛٙب ِغ سفغ اٌزمبسيش  ٚاٌزٛفيبد ٌٍغٙبد اٌّخزقخ ثزٌه .
 اٌشائذ اٌؼٍّـ: ٝ
٘ ٛػنـ ِٓ ٛاػنبء ٘يئخ اٌزذسيظ ثبٌىٍيـخ يىِ ْٛغئٛالً ػٓ اسؽبد ِغّٛػخ ِٓ اٌطالة
فِ ٝشؽٍخ اٌجىبٌٛسيٛط
ِ ؼبييش اٌشائذ اٌؼٍّــٝ
اٌّؼيبس األٚي  :لٛح اٌؾخقيـخ
اٌّإؽشاد :
 اٌزؾٍ ٝثمٛح اٌزؾًّ ٚاٌقجش ٘ٚذٚء األػقبة ٚاٌّيً اإلٔغبٔ ٝف ٝاٌزؼبًِ
اٌّؼيبس اٌضبٔ : ٝاٌزوبء ٚاٌفطٕخ ٚعشػخ اٌجذيٗٙ
اٌّإؽشاد
 اٌمذسح ػٍ ٝاٌزغذيذ ٚاإلثذاع
 إٌظشح اٌّغزمجٍيخ .
اٌّؼيبس اٌضبٌش  :اٌزؼبًِ اإليغبثِ ٝغ اٌطالة
اٌّإؽشاد :
 اربؽخ اٌفشؿ ٌٍٕمبػ ِغ اٌطالة .
 االفغبء ثب٘زّبَ ٚرفٚ ُٙعٙخ ٔظش اٌطالة
 اظٙبس األؽزشاَ السائ. ُٙ
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األ٘زّبَ ٚاإلٌزضاَ ثبٌٛػٛد .

اٌّؼيبس اٌشاثغ  :اٌمذسح ػٍ ٝؽً اٌّؾىالد
اٌّإؽشاد :
 اٌمذسح ػٍ ٝاوزؾبف  ٚرؾذيذ  ٚرؾخيـ أعجبة وً ِؾىٍخ .
 عّغ اٌجيبٔبد اٌىبفيخ اٌّشرجطخ ثبٌّؾىٍخ  ٚػاللزٙب ثغيش٘ب ِٓ اٌّؾبوً .
 رؾٍيً اٌجيبٔبد  ٚاعزٕجبه ِب يٛعذ ثيٕٙب ِٓ ػاللبد ٌّؼشفخ األعجبة اٌىبفيخ اٌز ٝأدد
اٌ ٝؽذٚس ٘زٖ اٌّؾىٍخ  ٚرذاػيزٙب .
 الزشاػ اٌؾٍٛي اٌغزسيخ ٌّٛاعٙخ اٌّؾىٍخ  ٚػالعٙب  ٚاخزيبس أفنٍٙب .
 رؼشيف اٌطالة ثؾمٛلٚ ُٙاٌٛاعجبد إٌّٛهخ ثىً ِٕ. ُٙ


آٌيبد رؾذيذ اٌشائذ اٌؼٌٍٍّ ٝطبٌت

.1
.2

يؾذد وً لغُ ػذد ِٓ اٌشٚاد اٌؼٍّييٓ .
يمغُ اٌطالة ػٍ ٝاٌشٚاد اٌؼٍّييٓ  ٚيفنً اْ يىٔ ِٓ ْٛفظ اٌفشلخ اٌز ٝيذسط ثٙب
اٌطبٌت وٍّب اِىٓ  ٚرٌه ٌزمذيُ إٌقؼ  ٚاإلسؽبد  ٚاٌزٛعيٗ اٌالصَ .
رؼشيف اٌطالة ثٕظبَ اٌشيبدح اٌؼٍّيخ ِٙ ٚبَ اٌشائذ اٌؼٍّ ِٓ ٝخالي ثشٔبِظ رؼشيف ٝفٝ
ثذايخ اٌؼبَ اٌذساع ٚ ٝخبفخ ٌطالة اٌفشلخ األ. ٌٝٚ
اإلػالْ ػٓ اعُ اٌشائذ اٌؼٍّ ٚ ٝاٌمغُ اٌخبؿ ثٗ ِ ٚىزجٗ ِغ رؾذيذ اٌغبػبد
اٌّىزجيخ اٌخبفٗ ثٗ .
ٚمغ اػالْ ِغجك ثبإلعزّبع ِغ هٍجخ ٚ ٚمغ اإلػالْ ثاِبوٓ رٛاعـذ اٌطٍجخ (
ؽقـ ػٍّيخ )
افذاس رمشيش ؽٙش ٜأ ٚدٚس ٚ ٜيزُ سفؼٗ ٌٛويً اٌىٍيخ ٌؾإ ْٚاٌزؼٍيُ  ٚاٌطالة
يى ْٛسأ ٜاٌشائذ اعزؾبسيب ً ٌ ٚيظ اٌضاِيب ٌٍطبٌت  ٚرٌه ؽزٙٔ ٝبيخ دساعخ اٌطبٌت
ٌٍّمشساد
اإلرقبي ثبٌشائذ اٌؼٍّ ٝػٕذ ٚعٛد أعئٍخ أ ٚاعزفغبساد امبفيـخ .

.3
.4
.5
.6
.7
.8
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ِٙبَ اٌشائذ اٌؼٍّٝ
رىّٓ ِّٙخ اٌشائذ اٌؼٍّ ٝئعّبالً ف ٝاٌزشويض ػٍ ٝأداء اٌطبٌت اٌغبِؼِٕ ٝز لج ٌٗٛفٝ
اٌّشؽٍخ اٌغبِؼيخ ؽز ٝرخشعٗ  ٚعٛف رى ْٛاٌّٙبَ األعبعيخ ٌٍشائذ اٌؼٍّ ٝف ٝاٌغٕخ
األ ٌٝٚخبفخ ِزبثؼخ اٌطبٌت أصٕبء دساعزٗ ف ٝاٌفقً اٌذساع ٝاألٚي ِٓ اٌؼبَ اٌغبِؼٚ ٝ
ِٓ أُ٘ ٚاعجبد اٌشائذ اٌؼٍّ ٝف٘ ٝزٖ اٌّشؽٍخ :
 .1رؼشيف اٌطبٌت ثّفشداد اٌخطخ اٌذساعيخ ٌٍغٕخ اٌذساعيخ اٌّميذ ثٙب .
 .2اإلٌّبَ ثبٌّٛاسد اٌّزبؽخ ثبٌىٍيخ  ٚئسؽبد اٌطالة ألفنً اٌغجً ٌالعزفبدح ِٕٙب .
 .3رؼشيف اٌطبٌت ثّٛاػيذ ئخزجبساد ٔقف اٌؼبَ  ٚاٌمٛاػذ اٌؼبِخ إٌّظّخ ٌٙب .
 .4ئهالع اٌطبٌت ػٍ ٝدسعبد وً ِبدح  ٚدسعبد أػّبي اٌغٕخ  ٚدسعبد اٌؼٍّ ٚ ٝاٌؾفٝٙ
ئْ ٚعذ  ٚويفيخ اٌزمييُ ٌىً ِبدح ثبٌشعٛع ئٌ ٝاعزبر اٌّبدح ٌٍٛلٛف ػٍ٘ ٝزٖ
اٌّؼٍِٛبد .
 .5اإلٌّبَ ثالغبَ اٌىٍيـخ اٌزخققيخ  ٚاٌذسعبد اٌؼٍّيخ إٌّّٛؽخ .
 .6رؼشيف اٌطبٌت ثىيفيخ اٌزؾٛيً ِٓ اٌىٍيـخ .
 .7ويفيخ اٌزؾبق اٌطبٌت ثبإلٌزؾبق ثبٌّذْ اٌغبِؼيـخ .
 .8اإلٌّبَ ثىيفيخ رأعيً اٌفقً اٌذساع ٝأ ٚاٌغٕخ وبٍِخ .
 .9ئهالع اٌطبٌت ػٌٍ ٝغبْ سأفخ اإلِزؾبٔبد ٚػذد اٌّٛاد اٌّغّٛػ ثٙب ٌٍطبٌت ٌٍٕمً
ٌٍغٕخ اٌزبٌيـخ .
 .10ئٌّبَ اٌطبٌت ثأّ٘يخ ؽنـٛس اٌّؾبمشاد  ٚرؼشمٗ ٌٍؾشِبْ ئرا رؼذ ٜإٌغجخ اٌّؾذدح
ٌٗ ف ٝاٌغيبة رجؼبً ٌٍٛائؼ اٌذاخٍيـخ .
 .11ئٌّبَ اٌطبٌت ثبٌؼمٛثبد اٌز ٝيزؼشك ٌٙب ئرا أخً ثبٌغٍٛن داخً لبػبد اٌّؾبمشاد
خبفخ ٚاٌؾشَ اٌغبِؼـ ٝػبِخ ٚرؼشمـٗ ٌٍفقً أرا ؽبٚي اٌغؼ ف ٝاإلِزؾبٔبد .
ِ .12شالجخ ٔزبئظ اٌطالة  ٚئسؽبد اٌطالة ر ٜٚاٌزمذيشاد إٌّخفنخ  ٚرؾفيضُ٘  ٚرٕجيُٙٙ
ٌإلعشاءاد اٌّزجؼـخ ؽيبي رٌه .
 .13رٛعيـٗ اٌطبٌت ٌزؾميك أػٍ ٝفبئذح ِشعٛح ِٓ اٌغٕخ األ ٚ ٌٝٚرؼشيفٗ ثّشافك اٌغبِؼخ
اٌّخزٍفخ .
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 .14رؼشيف اٌطبٌت ثبٌٙيىً اإلداس ٚ ٜاٌزٕظيٌٍّ ٝىٍيخ  ٚاٌخذِبد اٌّمذِخ ف ٝوٍيزٗ ٚ
ؽمٛلٗ ٚٚاعجبرٗ .
 .15ؽش اٌطبٌت ٌّشاعؼخ سائذٖ اٌؼٍّ ٝدائّبً ٚفك اٌغبػبد اٌّىزجيخ اٌّؼٍٕخ .
 .16رٕفيز ثشاِظ اٌزٛػيخ ( اٌّؾبمشاد ٚإٌذٚاد ) ثبٌزؼبِ ْٚغ اٌطالة اٌّزطٛػيٓ ٌخذِخ
صِالئ ٚ ُٙرّٕيخ ِٙبسار ُٙاٌزٕظيّيخ .
 .17رٕفيز ٚسػ اٌؼًّ راد اٌؼاللخ ثبٌظٛا٘ش  ٚاٌغٍٛن ٚاٌّالؽظبد اٌّؾب٘ذح ف ٝاٌغٕخ
األ ٌٝٚأِالً ف ٝػالعٙب ِضً اٌزذخيٓ أٚاٌض ٜغيش اٌالئك .
ِ .18غبػذح اٌطالة ر ٜٚاٌظشٚف اٌخبفخ ٌٍزغٍت ػٍ ٝئػبلبرِٚ ُٙؾىالر ُٙاٌقؾيخ .
 .19اٌىؾف ػٓ اٌّٙبساد  ٚاٌّٛا٘ت اٌخبفخ اٌز ٝيزّزغ ثٙب اٌطالة أِالً ف ٝفمٍٙب ٚ
رّٕيزٙب ثؾىً أفنً .
 .20رخطيو اٌؼٍّيخ اإلسؽبديخ  ٚفمب ً ٌزٌه ٚفك أدٚاد اإلسؽبد ِضً رقّيُ اإلعزجيبٔبد
ٌزّشيش٘ب ػٍ ٝاٌطٍجخ ٚرؾٍيٍٙب  ٚرطجيك لٛائُ اٌّالؽظخ  ٚاٌّمبثالد اإلسؽبديخ .
 .21يم َٛاٌشائذ اٌؼٍّ ٝثشفغ رمشيش خبؿ ثبٌطالة فٙٔ ٝبيـخ وً فقً دساعٌ ٝشئيظ
اٌمغُ ِٛمؾب ً ِب رُ رٕفيزٖ ِٓ أٔؾطخ  ٚرٛعيٗ ٌٍطالة  ٚثغذٚي ئعزّبػبد اٌشيبدح
اٌؼٍّيخ .
 اٌٛعبئً اٌّغزخذِخ ٌزٕفيز اٌشيبدح اٌؼٍّيخ

.1
.2
.3
.4
.5

يّىٓ ٌٍشائذ اٌؼٍّ ٝاعزخذاَ اِىبٔيبد اٌىٍيـخ ٌزٕفيز ػٍّيخ اٌشيبدح ف ٝفٛسح عيذح ٚ
ِٓ اٌٛعبئً اٌز ٝيّىٓ اعزخذاِٙب :
رمٕيبد اٌزؼٍيُ اٌّزبؽـخ ف ٝاٌىٍيـخ .
اعزجيبٔبد اٌشائذ اٌؼٌٍٍّ ٝزؼشف ػٍ ٝاٌطالة  ٚظشٚفِٛ ٚ ُٙا٘ج ٚ ُٙاؽزيبعبرُٙ
اٌمبػبد اٌىجيشح ٌزٕفيز اٌّؾبمشاد ٚ ٚسػ اٌؼًّ .
ِىزجخ اٌىٍيـخ .
ِؼبًِ اٌىٍيـخ ٌزؾغيغ اٌجؾش  ٚاإلثزىبس ٌذ ٜاٌطٍجـخ .
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ثشاِظ اٌشائذ اٌؼٍّٝ

يمذَ اٌشائذ اٌؼٌٍّ ٝطالثٗ ثؼل اٌجشاِظ اٌز ٝرغبػذ اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزفٛق اٌذساعي ِٕٙب
ػٍ ٝعجيً اٌّضبي ال اٌؾقش :
 .1ثشٔبِظ رّٕيخ ِٙبساد اإلثذاع ٚاإلثزىبس
يزنّٓ اٌجشٔبِظ رّٕيخ اٌمذساد اإلثزىبس ٌٍطالة اٌزيٓ ٌذيِ ُٙيٛي ئثذاػيخ ٌالخزشاع ٚ
األوزؾبف  ٚرٌه ثزؼٍيِّٙ ُٙبساد ؽً اٌّؾىالد  ٚخطٛاد اٌزفىيش اٌؼٍّٚ ٝئعشاءاد
اٌجؾش .
 .2ثشٔبِظ اٌّغّٛػبد اٌذساعيـخ
يزنّٓ ٘زا اٌجشٔبِظ رٕظيُ اٌطالة اٌزيٓ يٛاع ْٛٙفؼٛثبد دساعيخ ف ٝاٌّمشساد
اٌذساعيـخ فِ ٝغّٛػبد دساعيـخ  ٚئػطبئ ُٙعبػبد ئمبفيـخ ؽغت سغجز ٚ ُٙرٌه
ثزؼٍيِّٙ ُٙبساد اٌزؼٍيُ اٌزارٔ ٚ ) Study ( Self ٝمً  ٚرجبدي اٌّؼٍِٛبد مّٓ
رذسيجبد  ٚرّٕيخ ِٙبساد ؽً اٌّؾىالد  ٚيٕؼمذ ئعزّبع اٌّغّٛػـخ رؾذ ئؽشاف
اٌشائذ اٌؼٍّ ٝثقـٛسح دٚسيـخ وً أعجٛػيٓ لبثً ٌٍزىشاس وً أعجٛع.
 .3ثشٔبِظ رّٕيخ اٌّٛا٘ت
يزنّٓ اٌجشٔبِظ رّٕيخ اٌّٛا٘ت  ٚاٌمذساد اٌخبفـخ ٌٍطالة .
 اٌّؾبمشاد ٚاٌذٚساد
يٕظُ اٌشائذ اٌؼٍّ ٝثؼل اٌّؾبمشاد  ٚاٌذٚساد ٌٍطالة  ٚاٌز ٝرغزٙذف اٌزٛعيٗ
ٌجؼل اٌّٛاميغ اٌّّٙخ أ ٚرٙذف ئٌ ٝاٌزؾفيض  ٚئهالق اٌمذساد اٌخبفـخ ٌٍطالة ٚ
رؼشيف ُٙثذٚس اٌشائذ اٌؼٍّ ٝؽيبي رٌه  ٚاإلعبثخ ػٍ ٝأعئٍزٚ ُٙاعزفغبسارِٓ ٚ ُٙ
أِضٍخ ٘زٖ اٌّؾبمشاد  ٚاٌذٚساد ِب يٍ: ٝ
ِ - 1ؾبمشح رٙذف ئٌ ٝرؼشيف اٌطالة ػٍ ٝأُ٘ ِٙبساد ؽً اٌّؾىالد  ٚويفيخ
اٌزؼبًِ ِغ اٌّؾىالد اٌز ٝرٛاعٗ اٌطبٌت ف ٝاٌىٍيـخ .
ِ - 2ؾبمشح ٌّٙبساد اٌمشاءح اٌغشيؼخ  ٚرٙذف ئٌ ٝرؼشيف اٌطالة ػٍـ ٝأُ٘
ِٙبساد اٌمشاءح اٌغشيؼخ  ٚويفيخ رٛظيف ٘زٖ اٌّٙبساد ف ٝاألعززوبس  ٚاٌمشاءح
اٌؼبِخ .
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ِؾبمشح رٙذف ئٌ ٝرؼشيف اٌطالة ػٍ ٝأُ٘ ِٙبساد اإلٌمبء ٚاٌؾغبػخ األدثيخ
ف ٝاٌزؼجيش ػٓ اآلساء ٚااللزشاؽبد  ٚرطجيك ٘زٖ اٌّفب٘يُ ف ٝاٌؾيبح اٌخبفخ ٚ
اٌؾيبح اٌذساعيـخ .
ِؾبمشح رٙذف ئٌ ٝرؾفيض اٌطالة ٌٍٕغبػ  ٚئسؽبدُ٘ ٌّؼبييش إٌغبػ ِ ٚغبالد
إٌغبػ  ٚخطٛاد إٌغبػ  ٚأعجبة إٌغبػ .
ِؾبمشح رٙذف ئٌ ٝرؾفيض اٌطالة ٌزخط ٝاٌقؼٛثبد  ٚأعجبة اٌفؾً  ٚاألؽجبه
 ٚويفيخ  ٚرخطـ ٝاٌقؼٛثبد ثيغش  ٚعٌٛٙخ ف ٝاٌّغبالد األوبديّيخ  ٚاٌؾيبح
اٌؼبِخ.
ِؾبمشح رٙذف ئٌ ٝرؼشيف اٌطالة ػٍ ٝويفيخ ئداسح اٌٛلذ  ٚاالعزفبدح لذس
اإلِىبْ ِٓ اٌفشفخ اٌضِٕيخ اٌّزبؽخ  ٚئسؽبدُ٘ ئٌ ٝأّ٘يخ رٛظيف اٌمذساد ثّب
يخذَ اٌٛلذ .
ِؾبمشح رٙذف ئٌ ٝرؼشيف اٌطالة ثّب٘يخ لٍك األخزجبس  ٚويفيخ رغبٚص ٘زا
إٌٛع ِٓ اٌمٍك ف ٝفزشح األخزجبساد .
ِؾبمشح رٙذف ئٌ ٝرؼشيف اٌطالة ثأّ٘يخ ِف َٛٙاإلثذاع ِ ٚظب٘شح  ٚأؽٙش
اٌّجذػيٓ  ٚويفيخ اٌزفىيش اإلثذاع .

ِؾبمشاد اٌغٍٛويبد اٌغبِؼيـخ
رؼمذ ٘زٖ اٌٛسػ ؽغت اٌؾبعخ  ٚاٌّالؽظخ اٌغٍٛويخ داخً ِجٕ ٝاٌىٍيخ  ٚيغزذػٝ
ثؼل اٌطالة اٌّؼٕييٓ ٌؾنٛس٘ب :
 1يم َٛاٌشائذ اٌؼٍّ ٝثاعزنبفخ ثؼل اٌؾخقيبد اٌّإصشح اعزّبػيبً  ٚصمبفيبً إلٌمبء
ِؾبمشح ٌٍطالة ( ثبٌزؼبِ ْٚغ اٌٍغبْ اٌضمبفيـخ ) .
رم َٛاٌشيبدح اٌؼٍّيخ ثبٌزٛعيٗ  ٚاإلسؽبد  ٚاٌزٕظيُ  ٚرمذيُ اٌخذِبد اإلسؽبديخ وزٕظيُ
صيبساد اٌّقبٔغ  ٚاٌؾشوبد  ٚاٌٙيئبد اٌزبثؼخ ٌٍزخقـ .
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سػبيـخ اٌطـالة اٌّزفٛليٓ  ٚاٌّزؼضشيٓ

رؼٕ ٝثشاِظ اٌذػُ األوبديّ ٝثغّيغ اٌطالة  ٚاٌزشويض ػٍ ٝؽً ِؾىالد اٌطالة اٌّزؼضشيٓ
 ٚدػُ  ٚسػبيخ اٌطالة اٌّزفٛليٓ  ٚرزُ ٘زٖ اٌجشاِظ ف ٝاٌخطٛاد اٌزبٌيخ :
 أٚال  :دػُ  ٚسػبيخ اٌطالة اٌّزؼضشيٓ
اٌطبٌت اٌّزؼضش ٘ ٛاٌطبٌت اٌز ٜيٛاع ٗٙفؼٛثبد أِ ٚؾبوً ف ٝاٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ
ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌزؼٍيّ ٝأ ٚػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌّبد ٚ ٜيؾزبط اٌِ ٝغبػذح.
آٌيخ اٌزؼشف  ٚرؾذيذ اٌطالة اٌّزؼضشيٓ
 .1ؽقش اٌطالة اٌّزمذِيٓ  ٚاٌّزأخشيٓ دساعيبً ِٓ ٚالغ ٔزبئظ األخزجبس ٔقف
اٌفقً اٌذساع ٚ ٝرغغيٍ ُٙف ٝعغً خبؿ ٌّزبثؼز ٚ ُٙاٌٛلٛف ػٍٝ
ِغزٛيبر ُٙاٚال ثأٚي .
 .2يم َٛأػنبء ٘يئخ اٌزذسيظ  ٚاٌٙيئخ اٌّؼبٔٚخ ِٓ خالي اٌزؼشف ػٍ ٝؽٍٛي
اٌطالة ٌٍزّبسيٓ  ٚاٌٛاعجبد ٚاٌزمبسيش  ٚأينب ِٓ خالي دسعبد اٌطالة ٚ
االِزؾبٔبد اٌغشيؼخ اٌّزىشسح ف ٝئوزؾبف اٌطالة اٌّزؼضشيٓ .
 .3يم َٛأػنبء ٘يئخ اٌزذسيظ  ٚاٌٙيئخ اٌّؼبٔٚخ ِٓ خالي اٌزؼشف ػٍ ٝؽٍٛي
اٌطالة ٌٍزّبسيٓ  ٚاٌٛعجبد  ٚاٌزمبسيش  ٚأينب ِٓ خالي دسعبد اٌطالة ٚ
اإلِزؾبٔبد اٌغشيؼخ اٌّزىشسح ف ٝئوزؾبف اٌطالة اٌّزؼضشيٓ .
 هشق سػبيخ اٌطالة اٌّزؼضشيٓ
ِ .1زبثؼخ ٔغجخ اٌؾنٛس  ٚاٌغيبة  ٚئػذاد ؽقش ٌٍطالة اٌّزغيجيٓ الوضش ِٓ ِشرييٓ
ِٕ ٚبلؾخ اٌطالة فِ ٝؼشفخ أعجبة اٌغيبة ِ ٚؾبٌٚخ اٌزغٍت ػٍيٙب  ٚئرا رىشس
اٌغيبة يزُ ئػالْ  ٌٝٚاألِش ػٓ هشيك ِىزت ٚويً اٌىٍيخ ٌؾإ ْٚاٌطالة .
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 .2يم َٛػن٘ ٛيئخ اٌزذسيظ ( اٌشائذ اٌؼٍّي ) ثّزبثؼخ ٘إالء اٌطالة خالي اٌغبػبد
اٌّىزجيخ اٌز ٝيؾذد٘ب ف ٝعذٚي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ اٌطالة اٌّزؼضشيٓ فٝ
اٌزؼشف ػٍ ٝأعجبة اٌزؼضش .
 .3يم َٛاٌمغُ ثؼًّ ِؾبمشح  ٚرّبسيٓ ئمبفيخ ٌزغطيخ أعضاء اٌّمشساد اٌز ٝرؼضش
ثٙب .
 .4رٛصيغ اعزّبساد ػٍ ٝاٌطالة اٌّزؼضشيٓ يزُ ِٓ خالٌٙب ِؾبٌٚخ ِؼشفخ عجت رؼضش
٘إالء اٌطالة  ً٘ٚاٌغجت ف ٝلذسار ُٙاٌؾخقيخ  /هشيمخ اٌزذسيظ  /اٌّؾبمش
ٔفغخ  /اٌّقبدس األوبديّىخ اٌّغزخذِخ  /اٌغ ٛاٌؼٍّ ٝاٌّؾيو ثبٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ /
ػٛاًِ اعزّبػيخ أ ٚؽخقيخ أخش ٚ ٜثؼذ اٌٛفٛي ٌالعجبة اٌؾميميخ يّىٓ
رٛعيٗ اٌّغبػذح ؽغت اٌغجت .
 .5رٕظيُ اعزّبع ِغ اٌطالة اٌّزأخشيٓ دساعيبً  ٚػمذ ٌمبءاد ِغ أعبرزح اٌّٛاد
اٌزيٓ رأخشٚا فيٙب ٌّٕبلؾخ أعجبة اٌزأخش  ٚاسؽبدُ٘ ئٌ ٝاٌطشق اٌّضٌٍ ٝزؾغيٓ
ِغزٛاُ٘ اٌذساع ٚ ٝرٌه ثؼذ إٌزبئظ اٌؾٙشيخ  ٚاٌفقٍيخ .
ِ .6زبثؼخ رمذَ اٌطالة اٌّزؼضشيٓ ِٓ خالي ٔزبئظ اِزؾبْ اٌفقً اٌذساع. ٝ
 .7رمذيُ ّٔبرط ٌإلِزؾبٔبد ٌٍغٕٛاد اٌغبثمخ ثّىزجخ ٌٍىٍيخ .
 .8رؾٍيً ٔزبئظ رطٛس ِغز ٜٛاٌطالة اٌّزؼضشيٓ ٌإلعزفبدح ِٕٙب ف ٝاٌؾبالد
اٌّؾبثٙخ ٌٍغٕٛاد اٌّمجٍخ .
 صبٔيب ً  :آٌيخ ٌزؾغيغ اٌطالة اٌّزفٛليٓ
رٙذف آٌيخ اٌّزفٛليٓ ئٌ ٝئؽذاس ٔمٍخ ٔٛػيخ ِٓ ؽيش صيبدح ؽقيٍخ اٌطالة اٌّزفٛليٓ
دساعيب ً ِٓ ٔبؽيخ ٚ ،ئٌ ٝرشعّخ اٌّؼٍِٛبد اٌّىزجيخ ئٌ ٝعٍٛويبد ٚالؼيخ ف ٝؽيبح
اٌطالة ِٓ ٔبؽيخ أخشٚ . ٜاٌطبٌت اٌّزفٛق يؾزبط ثأعزّشاس ئٌ ٝرٛفيش اٌظشٚف
إٌّبعجخ ٌٗ  ٚرؾغيؼخ  ٚسػبيزٗ ٌالعزّشاس ف ٝرفٛلٗ  ٚرٌه ثزٛعيٗ يضيذ ِٓ األ٘زّبَ
ثٗ ٚؽش  ٌٝٚأِشٖ ػٍِ ٝزبثؼزٗ ٚفك اٌشػبيخ اٌزشثٛيخ إٌّبعجخ ئٌ ٝرؾميك اٌؾؼٛس
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ثبٌشمب ػٓ إٌفظ ٌذ ٜاٌّزفٛق الٔؼىبط أصشٖ ػٍ ٝرؾقيٍٗ اٌذساعِٚ ٝؾيطٗ
اإلعزّبػ ٝداخً اٌىٍيخ ٚاألعشح .






ِؼٕ ٝاٌزفٛق  :يغزخذَ ٘زا اٌّقطٍؼ ٌالؽبسح ئٌ ٝأٌٚئه اٌطالة ِّٓ ٌذيُٙ
لذساد خبفخ رإٌٍٍ٘ ُٙزفٛق فِ ٝغبالد ِؼيٕخ ػٍّيخ أ ٚأدثيخ أ ٚفٕيخ ٌ ٚيظ
ثبٌنشٚسح رّيض ٘إالء األفشاد ثّغزِ ٜٛشرفغ ِٓ ؽيش اٌزوبء ثبٌٕغجخ أللشأٚ . ُٙ
اٌّزفٛق ػٍّيب ً ِٓ أصجزٛا رفٛلب ً ف ٝاٌزؾقيً اٌّؼشف ٚ ٝرّىٕٛا ِٓ رؾميك أػٍٝ
اٌذسعبد اٌز ٝرزغبٚص ِ ِٓ %90غّٛع اٌذسعبد ف ٝاٌقف اٌز ٜأثذ ٚفيٗ رفٛلبً
ػٍّيب ً أِب ثبٌٕغجخ ٌٍزفٛق اٌشيبم ِٓ ُ٘ ٚ ٝؽقٍٛا ػٍِ ٝشاوض سيبمخ .
أ٘ذاف ثشٔبِظ رىشيُ ٚسػبيخ اٌّزفٛليٓ
 .1رؾميك اٌؾؼٛس ثبٌشمب ػٓ إٌفظ ٌذ ٜاٌّزفٛق ِّب يٕؼىظ أصشٖ ػٍٝ
رؾقيٍٗ اٌذساعِٚ ٝؾيطٗ االعزّبػ ٝداخً اٌىٍيخ .
 .2رطجيك ِجذأ اٌضٛاة اٌزشث ٜٛثزىشيُ اٌّزفٛليٓ ٌزؾغيؼ ُٙػٍِ ٝنبػفخ
عٛٙدُ٘ ٚؽفض اآلخشيٓ ِٓ ِزٛعطٚ ٝمؼبف اٌزؾقيً اٌذساعٌ ٝإللزذاء
ث. ُٙ
 .3ثش سٚػ إٌّبفغخ اإليغبثيخ ثيٓ اٌطالة .
 .4ئيمبظ  ٚرؾغيغ سٚػ اإلثذاع ٚاإلثزىبس ٌذ ٜاٌطالة ثاربؽخ اٌفشفخ ٌُٙ
ٌّّبسعخ ا٘زّبِبر ُٙاٌؼٍّيخ ِٛٚا٘ج ُٙاٌّزؼذدح اٌز ٝرزفك ِغ لذسارُٙ
ِٚج. ٌُٙٛ
هشق رؾفيض اٌطالة اٌّزفٛليٓ
 .1اٌزؼشيف ثٙإالء اٌطالة ِ ٚغبي اٌزفٛق  ٚئٌؾبل ُٙثبٌغبِؼبد إٌّبعجخ
ٌزفٛل. ُٙ
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.2

.3
.4
.5

يزُ رىشيُ اٌطالة اٌّزّيضيٓ ( ػٍّيب ً – سيبميب ً – ئعزّبػيبً ) ِٓ خالي ِٕؾُٙ
ؽٙبداد رمذيش ئػالْ اعّبؤُ٘ ثٍٛؽبد اإلػالٔبد ِٛ ٚلغ اٌىٍيخ ػٍ ٝؽجىخ
األٔزشٔذ ِٕ ٚؾِ ُٙىبفأد ِبٌيخ .
ِٓ خالي رىشيُ أٚائً اٌذفؼبد عٕٛيب ً ف ٝؽفً اٌخشيغيٓ .
دػُ ِؼبًِ اٌىٍيخ اٌخبفخ ثبٌطالة  ٚوزٌه اٌخبفخ ثبٌجؾش األوبديِّٓ ٝ
خالي ِيضأيخ دٚسيخ عٕٛيخ ِٓ لجً اٌغبِؼـخ .
دػُ اٌطالة ٌٍّؾبسوخ ف ٝاألٔؾطٗ اٌّخزٍفٗ عٛاء وبٔذ ػٍّيخ أ ٚصمبفيخ أٚ
سيبميخ ِٓ خالي ٔؾبه سػبيخ اٌطالة  ٚئرخبر اٌطالة  ٚاٌٍغبْ اٌطالثيخ
رؾذ ئؽشاف اٌغبدح أػنبء ٘يئخ اٌزذسيظ  ٚوزٌه األعش اٌطالثيـخ .
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