
 1 

  

          

  

  

  

اؿُد هلل زب ايعاملني ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً أغسف األْبٝا٤ ٚاملسضًني .. ْبٝٓا قُد اؿُد هلل زب ايعاملني ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً أغسف األْبٝا٤ ٚاملسضًني .. ْبٝٓا قُد 

  ٚع٢ً آي٘ ٚصحب٘ أمجعني .. ٚبعد :ٚع٢ً آي٘ ٚصحب٘ أمجعني .. ٚبعد :

ـ اؾاؾفًسظ دااز٠  فًسظ دااز٠    تٛجٝ٘تٛجٝ٘بٓا٤ً ع٢ً بٓا٤ً ع٢ً  ـ ُعٝس١ ا يتحؿسٝ  ايكسسإٓ ايهسسِٜ فحاؾ س١     يتحؿسٝ  ايكسسإٓ ايهسسِٜ فحاؾ س١       ريٜس١ ريٜس١ ُعٝس١ ا

ايكاضسسٞ بدعسسداا ٚتٓ سسِٝ ايال٥حسس١ ايدامًٝسس١ يًقُعٝسس١ اْ القسسا  َسسٔ  سسس     ايكاضسسٞ بدعسسداا ٚتٓ سسِٝ ايال٥حسس١ ايدامًٝسس١ يًقُعٝسس١ اْ القسسا  َسسٔ  سسس       ايكٜٛعٝسس١ايكٜٛعٝسس١

فًسسظ ااااز٠ عًسس٢ ايسقسسٞ فطسست٣ٛ األاا٤   اؾُعٝسس١ ٚجعًسسٗا تسقسس٢ د  َصسساف      فًسسظ ااااز٠ عًسس٢ ايسقسسٞ فطسست٣ٛ األاا٤   اؾُعٝسس١ ٚجعًسسٗا تسقسس٢ د  َصسساف      

اؾُعٝات األمس٣ َٔ مالٍ ْ اّ اامًٞ َؤضطٞ ٜعتُد ع٢ً قٛاعد ٚاضح١ ٜطٌٗ اؾُعٝات األمس٣ َٔ مالٍ ْ اّ اامًٞ َؤضطٞ ٜعتُد ع٢ً قٛاعد ٚاضح١ ٜطٌٗ 

  ١١ايال٥حس ايال٥حس ا  عٔ ايتعكٝسد ٚاججتٗسااات ايؿساٜس١ يسريو جسس٣ دعسداا ٖسرٙ        ا  عٔ ايتعكٝسد ٚاججتٗسااات ايؿساٜس١ يسريو جسس٣ دعسداا ٖسرٙ        ايعٌُ بٗا بعٝدايعٌُ بٗا بعٝد

بٝسسإ ايٛصسسـ ايسسٛتٝؿٞ يٛتسسا٥ـ بٝسسإ ايٛصسسـ ايسسٛتٝؿٞ يٛتسسا٥ـ ٚٚيتٓ سسِٝ ايعُسسٌ ٚبٝسسإ  كسسٛم املسسٛتؿني ٚٚاجبسساتِٗ  يتٓ سسِٝ ايعُسسٌ ٚبٝسسإ  كسسٛم املسسٛتؿني ٚٚاجبسساتِٗ  

ايعاًَني   اؾُع١ٝ ٚٚاجبساتِٗ ٚغسسٚش غسػٌ ايٛتسا٥ـ  طسك ااٝهسٌ ايتٓ ُٝسٞ        ايعاًَني   اؾُع١ٝ ٚٚاجبساتِٗ ٚغسسٚش غسػٌ ايٛتسا٥ـ  طسك ااٝهسٌ ايتٓ ُٝسٞ        

  ٚغريٖسا ٚغريٖسا حس١ املايٝس١   حس١ املايٝس١   ايًسٛا٥  األمسس٣ نايال٥  ايًسٛا٥  األمسس٣ نايال٥  حيطٔ إٔ ًُٜحسل بٗسرٙ ايال٥حس١    حيطٔ إٔ ًُٜحسل بٗسرٙ ايال٥حس١    يًقُع١ٝ ٚيًقُع١ٝ ٚ

  اؾُعٝسس١ عًسس٢ أ طسسٔ ٚجسس٘ ٚبػسسهٌ ٜطسساعد عًسس٢ امتصسساز    اؾُعٝسس١ عًسس٢ أ طسسٔ ٚجسس٘ ٚبػسسهٌ ٜطسساعد عًسس٢ امتصسساز      يهسسٞ ٜطسسري ايعُسسٌيهسسٞ ٜطسسري ايعُسسٌ

اؾٗد ٚايٛقت ٚأضأٍ اهلل ايعًٞ ايكدٜس إٔ ٜٛؾل ناؾ١ ايعاًَني   اؾُع١ٝ ملسا ؾٝس٘   اؾٗد ٚايٛقت ٚأضأٍ اهلل ايعًٞ ايكدٜس إٔ ٜٛؾل ناؾ١ ايعاًَني   اؾُع١ٝ ملسا ؾٝس٘   

  اـري ٚايطداا ٚاهلل ااااٟ د  ضٛا٤ ايطبٌٝ .اـري ٚايطداا ٚاهلل ااااٟ د  ضٛا٤ ايطبٌٝ .

  

                                      

  رٟٗط دلمط اإلدارٚ رٟٗط دلمط اإلدارٚ 

  ِـِـ83428342//22//8888                            
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  الباب األٔهالباب األٔه

  الفصن األٔهالفصن األٔه  

  عٗى٘عٗى٘ــــٗهن التٍٗهن التٍــــــــاهلاهل
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  ( اهلٗهن العاً لمجىعٗٛ :( اهلٗهن العاً لمجىعٗٛ :  88) ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الجوؼيح الؼووهيح

 هجلس اإلدارج

 اللجاى الفرػيح األهيي الؼام

 هذير الجوؼيح

 سكرتير الوذير

 ألسام الجوؼيح

 

 هٌسك شؤوى الوكاتة والوجوؼاخ

رئيس لسن 

الشؤوى 

 الواليح

رئيس لسن 

 الشؤوى اإلداريح

 رئيس لسن 

 التذرية والتطوير
س لسن الؼاللاخ رئي

 الؼاهح واإلػالم
رئيس لسن 

 تٌويح الووارد

 

 رئيس لسن

 حلماخ الثٌيي

رئيس المسن 

 الٌسائي

 هساػذ إداري

  حهشرف

 دور ًسائيح

 هشرف

 دار ًسائيح

 هساػذ 

 رئيس المسن

 هرالة إداري

 هشرف تؼليوي

 هشرف تراهج

 هؼلن

 هشرف ػماراخ

 هشرف

 تٌويح هوارد 

 هٌذوب

 تٌويح هوارد 

 هٌسك إػالهي

 هشرف

 يح هؼلوهاختمٌ 

أخصائي 

استمطاب 

 الوتطوػيي

 هٌسك تذرية

 هذرب

 هحاسة

 أهيي الصٌذوق

 أهيي هستودع

 هساػذ إداري

هذلك شؤوى 

 الووظفيي

 هشرف

 خذهاخ إداريح 

 ػاهل خذهاخ سائك
رئيس لسن 

 االختثاراخ

 الووارد

 
هشرف 

 اختثاراخ
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  ( ِٗهن الدٔر الٍضاٟٗٛ :( ِٗهن الدٔر الٍضاٟٗٛ :  22) ) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ( ِٗهن وهاتب اإلشزاف :( ِٗهن وهاتب اإلشزاف :  44) ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هشرف الذار

 سائك حارس

هشرفح  هؼلوح

 تؼليويح

هشرفح شؤوى  هشرفح أًشطح

 طالثاخ
 هشرفح حاسة

 

 هستخذهح هشرفح ًظام

 هذيرج الذار

 هساػذج هذيرج

 هجلس الوكتة

 هشرف خذهاخ هٌسك إػالهي هؼلن هشرف دار ًسائيح هشرف تؼليوي

 

 رئيس الوكتة

 هشرف تٌويح هوارد

 هذير الوكتة
 سكرتير الوكتة

 ػاهل خذهاخ سائك
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  ( ِٗهن اجملىع :( ِٗهن اجملىع :  33) ) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هجلس الوجوغ

 هشرف خذهاخ هؼلن هشرف شؤوى الطالب هشرف تؼليوي

 

 هشرف هجوغ

 ػاهل خذهاخ سائك
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  الباب األٔه:الباب األٔه:

    

  

  : : ٌٌ٘٘ااــــــــــــــــــالجالج    ننــــــــــصصــــــــالفالف

  

  

  دلمط اإلدارٚ ٔالمجاُ العاومٛدلمط اإلدارٚ ٔالمجاُ العاومٛ
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    --أٔاًل: دلمط اإلدارٚأٔاًل: دلمط اإلدارٚ

  ٔ الٕاجبات:ٔ الٕاجبات:  * املّاً* املّاً

ٜتسسٛ  فًسسظ ااااز٠  دااز٠ أعُسساٍ اؾُعٝسس١ فسسا حيكسسل األٖسسداف ايسس  أْػسس٦ت َسسٔ أجًسسٗا ٚا سسدا٠                 ٜتسسٛ  فًسسظ ااااز٠  دااز٠ أعُسساٍ اؾُعٝسس١ فسسا حيكسسل األٖسسداف ايسس  أْػسس٦ت َسسٔ أجًسسٗا ٚا سسدا٠                 

ِ   ايٓ سسساّ األضاضسسسٞ   ايٓ سسساّ األضاضسسسٞ  ِ ٚايال٥حسسس١ ايدامًٝسسس١ يًقُعٝسسسات اـريٜسسس١ يتحؿسسسٝ  ايكسسسسإٓ ايهسسسسٜ ٚقٛاعسسسدٖا ٚقٛاعسسسدٖا   ٚايال٥حسسس١ ايدامًٝسسس١ يًقُعٝسسسات اـريٜسسس١ يتحؿسسسٝ  ايكسسسسإٓ ايهسسسسٜ

ُٖا ٚتسسستًأه أٖسسسِ األعُسسساٍ ايسسس  ٜباغسسسسٖا فًسسسظ ااااز٠                 ُٖا ٚتسسستًأه أٖسسسِ األعُسسساٍ ايسسس  ٜباغسسسسٖا فًسسسظ ااااز٠                 ايتٓؿٝرٜسسس١ ٚايكسسسسازات ايصسسسااز٠ فكت سسسا ايتٓؿٝرٜسسس١ ٚايكسسسسازات ايصسسسااز٠ فكت سسسا 

    األَٛز ايتاي١ٝ:  األَٛز ايتاي١ٝ:

  ايبت   طًبات اجْ ُاّ يع ١ٜٛ اؾُع١ٝ.ايبت   طًبات اجْ ُاّ يع ١ٜٛ اؾُع١ٝ.--11

  ؼدٜد ايبٓٛى اي  تٛاع ؾٝٗا أَٛاٍ اؾُع١ٝ.ؼدٜد ايبٓٛى اي  تٛاع ؾٝٗا أَٛاٍ اؾُع١ٝ.--22

  دااز٠ ممتًهات اؾُع١ٝ ٚأَٛااا ٚايتصسف   املٓكٛي١ َٓٗا ٚؾكا يألصٍٛ املتبع١   ذيودااز٠ ممتًهات اؾُع١ٝ ٚأَٛااا ٚايتصسف   املٓكٛي١ َٓٗا ٚؾكا يألصٍٛ املتبع١   ذيو--33

  تػهٌٝ ايًقإ ايدا١ُ٥ أٚ املؤقت١ . تػهٌٝ ايًقإ ايدا١ُ٥ أٚ املؤقت١ . --44

                                                                      اضسسستٝؿا٤ َسسسا يًقُعٝسسس١ َسسسٔ  كسسسٛم ٚتأاٜسسس١ َسسسا عًٝٗسسسا َسسسٔ ايتصاَسسسات ٚدصسسسداز ايكسسسسازات ايالشَسسس١    اضسسستٝؿا٤ َسسسا يًقُعٝسسس١ َسسسٔ  كسسسٛم ٚتأاٜسسس١ َسسسا عًٝٗسسسا َسسسٔ ايتصاَسسسات ٚدصسسسداز ايكسسسسازات ايالشَسسس١    --55

  ايػإٔ .ايػإٔ .ا  ٖرا  ٖرا    ااااا

  ااغسسساف عًسس٢ تٓؿٝسسر َٚتابعسس١ قسسسازات اؾُعٝسس١ ايعَُٛٝسس١ ٚناؾسس١ ايتعًُٝسسات ايسسٛازا٠ َسسٔ جٗسسات   ااغسسساف عًسس٢ تٓؿٝسسر َٚتابعسس١ قسسسازات اؾُعٝسس١ ايعَُٛٝسس١ ٚناؾسس١ ايتعًُٝسسات ايسسٛازا٠ َسسٔ جٗسسات   --66

  اجمتصا  .اجمتصا  .اااااا

  ..  ٚايتربعات ٚايٛصاٜا ٚاألٚقاف اي  تكدّ يًقُع١ٝٚايتربعات ٚايٛصاٜا ٚاألٚقاف اي  تكدّ يًقُع١ٝقبٍٛ أٚ زؾض املٓ  ٚاابات ٚااعاْات قبٍٛ أٚ زؾض املٓ  ٚاابات ٚااعاْات --77

  غسا٤ ايعكاز ٚبٝع٘ ٚدؾساغ٘ ٚاضتثُازٙ .غسا٤ ايعكاز ٚبٝع٘ ٚدؾساغ٘ ٚاضتثُازٙ .--88

  اع٠ٛ اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ يالْعكاا.اع٠ٛ اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ يالْعكاا.--99

اا اا دعسسداا م سسر ٚبسسساَط ْٚػسساطات ٚأعُسساٍ اؾُعٝسس١ ٚااغسسساف عًسس٢ تٓؿٝسسرٖا َٚتابعتٗسسا ٚدعسسد  دعسسداا م سسر ٚبسسساَط ْٚػسساطات ٚأعُسساٍ اؾُعٝسس١ ٚااغسسساف عًسس٢ تٓؿٝسسرٖا َٚتابعتٗسسا ٚدعسسد  --1010

  ايتكسٜس ايطٟٓٛ عٔ أعُاٍ اؾُع١ٝ َٚٓقصاتٗا .ايتكسٜس ايطٟٓٛ عٔ أعُاٍ اؾُع١ٝ َٚٓقصاتٗا .اااااا

ازاض١ املٝصا١ْٝ ايع١َُٝٛ ٚاؿطابات اـتا١َٝ يًقُع١ٝ ٚدعداا تكسٜس عٓٗا ٚتٛيٞ َٓاقػتٗا أَساّ  ازاض١ املٝصا١ْٝ ايع١َُٝٛ ٚاؿطابات اـتا١َٝ يًقُع١ٝ ٚدعداا تكسٜس عٓٗا ٚتٛيٞ َٓاقػتٗا أَساّ  --1111

  ..  ايع١َُٝٛايع١َُٝٛ  اؾُع١ٝاؾُع١ٝ  اااااا

  اقرتاح املٝصا١ْٝ ايتكدٜس١ٜ ٚتٛيٞ َٓاقػتٗا أَاّ اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ .اقرتاح املٝصا١ْٝ ايتكدٜس١ٜ ٚتٛيٞ َٓاقػتٗا أَاّ اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ .--1212

1313-- ٌ ٌ ايعُسسٌ عًسس٢  سس                 اـالؾسسات ايسس  أهسسٔ إٔ ؼسسدع بسسني اؾُعٝسس١ ٚأع سسا٥ٗا أٚ بسسني األع سسا٤     اـالؾسسات ايسس  أهسسٔ إٔ ؼسسدع بسسني اؾُعٝسس١ ٚأع سسا٥ٗا أٚ بسسني األع سسا٤       ايعُسسٌ عًسس٢  سس

  ..  ٚاؽاذ ناؾ١ ايتدابري اْٗا٥ٗا أٚ اؿًٝٛي١ إٚ ٚقٛعٗاٚاؽاذ ناؾ١ ايتدابري اْٗا٥ٗا أٚ اؿًٝٛي١ إٚ ٚقٛعٗا  ––ؾُٝا ٜتعًل بأَٛز اؾُع١ٝ ؾُٝا ٜتعًل بأَٛز اؾُع١ٝ   ––أْؿطِٗ أْؿطِٗ     اااااا

ك ك ايكٝاّ بهاؾ١ األعُاٍ املتعًك١ بػ٦ٕٛ ايعاًَني باؾُعٝس١ َسٔ تعسٝني ْٚكسٌ ْٚسدب ٚؾصسٌ ٚتأاٜس       ايكٝاّ بهاؾ١ األعُاٍ املتعًك١ بػ٦ٕٛ ايعاًَني باؾُعٝس١ َسٔ تعسٝني ْٚكسٌ ْٚسدب ٚؾصسٌ ٚتأاٜس       --1414

  َٚا د  ذيو .َٚا د  ذيو .      اااااا

  ..دعداا ايًٛا٥  املاي١ٝ ٚااااز١ٜ ٚايتٓ ١ُٝٝ اي  تٓ ِ ضري ايعٌُ اامٌ اؾُع١ٝ دعداا ايًٛا٥  املاي١ٝ ٚااااز١ٜ ٚايتٓ ١ُٝٝ اي  تٓ ِ ضري ايعٌُ اامٌ اؾُع١ٝ --1515

  تعٝني َدٜس تٓؿٝرٟ يًقُع١ٝ ٚأَني عاّ  ) أَني ضس جملًظ ااااز٠ (عٓد اج تٝاج يريو .تعٝني َدٜس تٓؿٝرٟ يًقُع١ٝ ٚأَني عاّ  ) أَني ضس جملًظ ااااز٠ (عٓد اج تٝاج يريو .--1616
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  ثاًٌٗا: المجاُ الفزعٗٛثاًٌٗا: المجاُ الفزعٗٛ

  
  

  أٔاًل : المجٍٛ اإلدارٖٛ أٔاًل : المجٍٛ اإلدارٖٛ 
  

  

  الٕاجبات :الٕاجبات :* املّاً ٔ* املّاً ٔ

ازاض١ ايًٛا٥  ٚاألْ ١ُ ايدام١ًٝ ايس  تطسري عًٝٗسا اؾُعٝس١ ٚاقسرتاح تعسدٌٜ أٚ دضساؾ١ َسا تسساٙ          ازاض١ ايًٛا٥  ٚاألْ ١ُ ايدام١ًٝ ايس  تطسري عًٝٗسا اؾُعٝس١ ٚاقسرتاح تعسدٌٜ أٚ دضساؾ١ َسا تسساٙ            ..11

  َٓاضبا  .َٓاضبا  .

  ااغساف ع٢ً األعُاٍ ااااز١ٜ   اؾُع١ٝ َٚا ٜتبع اا .ااغساف ع٢ً األعُاٍ ااااز١ٜ   اؾُع١ٝ َٚا ٜتبع اا .  ..22

دعداا ايعكٛا اـاصس١ باملدزضسني ٚاملػسسؾني ٚاااازٜسني ٚناؾس١ ايعساًَني باؾُعٝس١ َٚتابعتٗسا         دعداا ايعكٛا اـاصس١ باملدزضسني ٚاملػسسؾني ٚاااازٜسني ٚناؾس١ ايعساًَني باؾُعٝس١ َٚتابعتٗسا           ..33

  َع ايًقإ ذات اجمتصا  .َع ايًقإ ذات اجمتصا  .  ٚايتٓطٝلٚايتٓطٝل

  ااعداا ٚايرتتٝك ججتُاعات اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚدزضاٍ ايدعٛات يألع ا٤ َٚتابع١ ذيو .ااعداا ٚايرتتٝك ججتُاعات اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚدزضاٍ ايدعٛات يألع ا٤ َٚتابع١ ذيو .  ..44

  ازاض١  اج١ ايعاًَني   اؾُع١ٝ يًبدجت ٚايعال٠ٚ ايتػقٝع١ٝ .ازاض١  اج١ ايعاًَني   اؾُع١ٝ يًبدجت ٚايعال٠ٚ ايتػقٝع١ٝ .  ..55

َتابع١ تٓؿٝر األعُاٍ ااااز١ٜ املهًسـ بٗسا نسٌ َسٔ َسدٜس ااااز٠ ٚاملسٛتؿني اااازٜسني  طسك         َتابع١ تٓؿٝر األعُاٍ ااااز١ٜ املهًسـ بٗسا نسٌ َسٔ َسدٜس ااااز٠ ٚاملسٛتؿني اااازٜسني  طسك           ..66

  ات فًظ دااز٠ اؾُع١ٝ .ات فًظ دااز٠ اؾُع١ٝ .تعًُٝتعًُٝ

  َتابع١ تٓؿٝر ايتعاَِٝ ٚايتعًُٝات ٚايًٛا٥  ٚاألْ ١ُ ؾُٝع َٓطٛبٞ اؾُع١ٝ .َتابع١ تٓؿٝر ايتعاَِٝ ٚايتعًُٝات ٚايًٛا٥  ٚاألْ ١ُ ؾُٝع َٓطٛبٞ اؾُع١ٝ .  ..77

ازاضسس١ تكسسِٜٛ األاا٤ ايسسٛتٝؿٞ ملٓطسسٛبٞ اؾُعٝسس١ ٚاقسسرتاح عالٚاتٗسسِ ايطسس١ٜٛٓ ٚقاضسسبتِٗ عسسٔ     ازاضسس١ تكسسِٜٛ األاا٤ ايسسٛتٝؿٞ ملٓطسسٛبٞ اؾُعٝسس١ ٚاقسسرتاح عالٚاتٗسسِ ايطسس١ٜٛٓ ٚقاضسسبتِٗ عسسٔ       ..88

  تكصريِٖ ٚاقرتاح يؿت ْ سِٖ أٚ ؾصًِٗ .تكصريِٖ ٚاقرتاح يؿت ْ سِٖ أٚ ؾصًِٗ .

ٝاز َٔ ٜٓاضك يريو ٚاقرتاح تعٝٝٓس٘ ٚزؾعس٘ جملًسظ    ٝاز َٔ ٜٓاضك يريو ٚاقرتاح تعٝٝٓس٘ ٚزؾعس٘ جملًسظ    ايٓ س   ا تٝاج اؾُع١ٝ َٔ املٛتؿني ٚامتايٓ س   ا تٝاج اؾُع١ٝ َٔ املٛتؿني ٚامت  ..99

  ااااز٠ .ااااز٠ .

  عكد اجتُاعات غٗس١ٜ يتٓؿٝر َٚتابع١ أعُاٍ ايًق١ٓ .عكد اجتُاعات غٗس١ٜ يتٓؿٝر َٚتابع١ أعُاٍ ايًق١ٓ .  ..1010

  ٚاألعُاٍ اي  تٓؿرٖا ايًق١ٓ ع٢ً فًظ دااز٠ اؾُع١ٝ .ٚاألعُاٍ اي  تٓؿرٖا ايًق١ٓ ع٢ً فًظ دااز٠ اؾُع١ٝ .  تتعسض مجٝع قاضسا ججتُاعاعسض مجٝع قاضسا ججتُاعا    ..1111
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  ثاًٌٗا : المجٍٛ املالٗٛ ثاًٌٗا : المجٍٛ املالٗٛ 
  

  

  * املّاً ٔالٕاجبات* املّاً ٔالٕاجبات

عداا املٝصا١ْٝ ايع١َُٝٛ يًقُعٝس١ يهسٌ عساّ َٚتابعس١ تسدقٝكٗا َسٔ قبسٌ املساجسع         عداا املٝصا١ْٝ ايع١َُٝٛ يًقُعٝس١ يهسٌ عساّ َٚتابعس١ تسدقٝكٗا َسٔ قبسٌ املساجسع         ااغساف ع٢ً دااغساف ع٢ً د  ..11

  ٚجسا املطتٛاعات .ٚجسا املطتٛاعات .

  ااغساف ع٢ً دعداا املٝصا١ْٝ ايتكدٜس١ٜ   بدا١ٜ نٌ عاّ َايٞ .ااغساف ع٢ً دعداا املٝصا١ْٝ ايتكدٜس١ٜ   بدا١ٜ نٌ عاّ َايٞ .  ..22

َتابعسس١ ااٜسسسااات ٚاملصسسسٚؾات ٚاجغسسرتانات ايطسس١ٜٛٓ َٚساجعسس١ ايطسسقالت اـاصسس١ بسسريو        َتابعسس١ ااٜسسسااات ٚاملصسسسٚؾات ٚاجغسسرتانات ايطسس١ٜٛٓ َٚساجعسس١ ايطسسقالت اـاصسس١ بسسريو          ..33

  ٚايطعٞ   ت١ُٝٓ ااٜسااات .ٚايطعٞ   ت١ُٝٓ ااٜسااات .

  غساف ع٢ً صسف مجٝع ايسٚاتك ايػٗس١ٜ .غساف ع٢ً صسف مجٝع ايسٚاتك ايػٗس١ٜ .اااا  ..44

ااغساف ع٢ً صسف ايطًـ ايالش١َ يتطسٝري أعُساٍ ٚأْػس ١ اؾُعٝس١ ٚتسدقٝكٗا ٚتطس١ٜٛ ذيسو        ااغساف ع٢ً صسف ايطًـ ايالش١َ يتطسٝري أعُساٍ ٚأْػس ١ اؾُعٝس١ ٚتسدقٝكٗا ٚتطس١ٜٛ ذيسو          ..55

  قاضبٝا  عٓد اْتٗا٤ ايطًؿ١ ٚػدٜدٖا عٓد اؿاج١ .قاضبٝا  عٓد اْتٗا٤ ايطًؿ١ ٚػدٜدٖا عٓد اؿاج١ .

  ااغساف ع٢ً تأَني ناؾ١ ا تٝاجات اؾُع١ٝ َٔ املػرتٜات .ااغساف ع٢ً تأَني ناؾ١ ا تٝاجات اؾُع١ٝ َٔ املػرتٜات .  ..66

يً ًبسس١ ٚاي ايبسسات  طسسك ايهػسسٛف ايسسٛازا٠ َسسٔ   يً ًبسس١ ٚاي ايبسسات  طسسك ايهػسسٛف ايسسٛازا٠ َسسٔ   َتابعسس١ صسسسف املهاؾسسيت ايعٝٓٝسس١ ٚايٓكدٜسس١  َتابعسس١ صسسسف املهاؾسسيت ايعٝٓٝسس١ ٚايٓكدٜسس١    ..77

  ايًق١ٓ املأتص١ يريو .ايًق١ٓ املأتص١ يريو .

َساجعسس١ ايػسسؤٕٚ املايٝسس١ باؾُعٝسس١ ٚاؿسسس  عًسس٢ تٓ ُٝٗسسا ٚتطسسٝريٖا ٚؾسسل ايٓ سساّ األضاضسسٞ     َساجعسس١ ايػسسؤٕٚ املايٝسس١ باؾُعٝسس١ ٚاؿسسس  عًسس٢ تٓ ُٝٗسسا ٚتطسسٝريٖا ٚؾسسل ايٓ سساّ األضاضسسٞ       ..88

  ٚايًٛا٥  ٚاألْ ١ُ ايدام١ًٝ يًقُع١ٝ .ٚايًٛا٥  ٚاألْ ١ُ ايدام١ًٝ يًقُع١ٝ .

  عكد اجتُاعات غٗس١ٜ ملتابع١ ٚتٓؿٝر أعُاٍ ايًق١ٓ .عكد اجتُاعات غٗس١ٜ ملتابع١ ٚتٓؿٝر أعُاٍ ايًق١ٓ .  ..99

  عُاٍ ايًق١ٓ ع٢ً فًظ دااز٠ اؾُع١ٝ .  عُاٍ ايًق١ٓ ع٢ً فًظ دااز٠ اؾُع١ٝ .  .عسض مجٝع قاضس اججتُاعات ٚأ.عسض مجٝع قاضس اججتُاعات ٚأ1010
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    : جلٍٛ العالقات العاوٛ ٔاإلعالً: جلٍٛ العالقات العاوٛ ٔاإلعالً  ثالجًاثالجًا
  

  

  * املّاً ٔالٕاجبات :* املّاً ٔالٕاجبات :

  . دعداا َٚتابع١ ٚطباع١ ايتكازٜس ٚايٓػسات املٛضح١ ألْػ ١ اؾُع١ٝ .. دعداا َٚتابع١ ٚطباع١ ايتكازٜس ٚايٓػسات املٛضح١ ألْػ ١ اؾُع١ٝ .11

  . اجتصاٍ بٛضا٥ٌ ااعالّ ْٚػس أمباز اؾُع١ٝ .. اجتصاٍ بٛضا٥ٌ ااعالّ ْٚػس أمباز اؾُع١ٝ .22

  ش١َ ؾُٝع أقطاّ اؾُع١ٝ ٚأْػ تٗا َٚػازٜعٗا اجضتثُاز١ٜ .ش١َ ؾُٝع أقطاّ اؾُع١ٝ ٚأْػ تٗا َٚػازٜعٗا اجضتثُاز١ٜ .. دعداا امل بٛعات ايال. دعداا امل بٛعات ايال33

. عُسسسسسٌ ايًٛ سسسسسات اازغسسسسساا١ٜ اااز٠ اؾُعٝسسسسس١ ٚأقطسسسسساَٗا ٚ ًكٗسسسسسا َٚػسسسسسازٜعٗا ٚعُسسسسسٌ ايًٛ سسسسسات          . عُسسسسسٌ ايًٛ سسسسسات اازغسسسسساا١ٜ اااز٠ اؾُعٝسسسسس١ ٚأقطسسسسساَٗا ٚ ًكٗسسسسسا َٚػسسسسسازٜعٗا ٚعُسسسسسٌ ايًٛ سسسسسات          44

  ايدعا١ٝ٥ ايالش١َ يًُػازٜع اجضتثُاز١ٜ  .ايدعا١ٝ٥ ايالش١َ يًُػازٜع اجضتثُاز١ٜ  .ااا

  ..  . َتابع١ صٝا١ْ ايًٛ ات ايدعا١ٝ٥ ٚا اؾ ١ عًٝٗا ٚػدٜدٖا عٓد اؿاج١. َتابع١ صٝا١ْ ايًٛ ات ايدعا١ٝ٥ ٚا اؾ ١ عًٝٗا ٚػدٜدٖا عٓد اؿاج55١

. ايعٓاٜسسس١ بسسساملتربعني ٚاملػسسسرتنني ٚاجتصسسساٍ بٗسسسِ بصسسسؿ١ َطسسستُس٠ ٚتصٜٚسسسدِٖ فٓقسسسصات ٚأعُسسساٍ        . ايعٓاٜسسس١ بسسساملتربعني ٚاملػسسسرتنني ٚاجتصسسساٍ بٗسسسِ بصسسسؿ١ َطسسستُس٠ ٚتصٜٚسسسدِٖ فٓقسسسصات ٚأعُسسساٍ        66

  اؾُع١ٝ ٚاضت اؾتِٗ ٚتهسأِٗ ٚت٦ٓٗتِٗ ٚايتعبري اِ بأ١ُٖٝ َا قدَٛٙ َٔ اعِ يًقُع١ٝ . اؾُع١ٝ ٚاضت اؾتِٗ ٚتهسأِٗ ٚت٦ٓٗتِٗ ٚايتعبري اِ بأ١ُٖٝ َا قدَٛٙ َٔ اعِ يًقُع١ٝ . اااا

. تهسسٜٛٔ ايعالقسسات ايالشَسس١ ٚا اؾ سس١ عًٝٗسسا َسسع اؾٗسسات اؿهَٛٝسس١ ٚاملؤضطسسات ٚايػسسسنات          . تهسسٜٛٔ ايعالقسسات ايالشَسس١ ٚا اؾ سس١ عًٝٗسسا َسسع اؾٗسسات اؿهَٛٝسس١ ٚاملؤضطسسات ٚايػسسسنات          77

  ٚاألؾساا ٚغريِٖ .ٚاألؾساا ٚغريِٖ .اااا

88     ٌ ٌ     . ايتٓطسسسٝل َسسسع بكٝسسس١ ايًقسسسإ ايعاًَسسس١ عٓسسسد دعسسسداا امل بٛعسسسات ٚايٓػسسسسات ٚايتكسسسازٜس ٚغريٖسسسا نسسس                                   . ايتٓطسسسٝل َسسسع بكٝسسس١ ايًقسسسإ ايعاًَسسس١ عٓسسسد دعسسسداا امل بٛعسسسات ٚايٓػسسسسات ٚايتكسسسازٜس ٚغريٖسسسا نسسس

   طك امتصاص٘ . طك امتصاص٘ .  اااا

  . عكد اجتُاعات غٗس١ٜ ملتابع١ ٚتٓؿٝر أعُاٍ ايًق١ٓ .. عكد اجتُاعات غٗس١ٜ ملتابع١ ٚتٓؿٝر أعُاٍ ايًق١ٓ .99

  .  .  . عسض مجٝع قاضس اججتُاعات ٚأعُاٍ ايًق١ٓ ع٢ً فًظ دااز٠ اؾُع١ٝ . عسض مجٝع قاضس اججتُاعات ٚأعُاٍ ايًق١ٓ ع٢ً فًظ دااز٠ اؾُع١ٝ 1010
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  : المجٍٛ التعمٗىٗٛ: المجٍٛ التعمٗىٗٛ  رابعًا رابعًا 
  

  

  * املّاً ٔالٕاجبات :* املّاً ٔالٕاجبات :

اجطالع ع٢ً اـ ١ ايدزاض١ٝ ايط١ٜٛٓ املكرت ١ قبٌ بدا١ٜ ايعاّ ايدزاضٞ ٚدبدا٤ ايسأٟ  ٝااا اجطالع ع٢ً اـ ١ ايدزاض١ٝ ايط١ٜٛٓ املكرت ١ قبٌ بدا١ٜ ايعاّ ايدزاضٞ ٚدبدا٤ ايسأٟ  ٝااا . . 11

  ٚايسؾع بٗا جملًظ ااااز٠ جعتُااٖا .ٚايسؾع بٗا جملًظ ااااز٠ جعتُااٖا .

يتع١ًُٝٝ عٔ ضري ايدزاض١   اؿًل ٚدبدا٤ يتع١ًُٝٝ عٔ ضري ايدزاض١   اؿًل ٚدبدا٤ اجطالع ع٢ً ايتكازٜس ايدٚز١ٜ املعد٠ َٔ َدٜس ايػؤٕٚ ااجطالع ع٢ً ايتكازٜس ايدٚز١ٜ املعد٠ َٔ َدٜس ايػؤٕٚ ا. . 22  

  ايسأٟ  ٝااا .ايسأٟ  ٝااا .

                                      اجطالع ع٢ً ايتكازٜس ايدٚز١ٜ املعد٠ عٔ أاا٤ املعًُني ٚاملػسؾني ايتعًُٝٝني ألعُااِ ٚدبدا٤ اجطالع ع٢ً ايتكازٜس ايدٚز١ٜ املعد٠ عٔ أاا٤ املعًُني ٚاملػسؾني ايتعًُٝٝني ألعُااِ ٚدبدا٤ . . 33

  ايسأٟ  ٝااا .ايسأٟ  ٝااا .

يتع١ًُٝٝ ٚٚضع يتع١ًُٝٝ ٚٚضع ازاض١ املأسجات ايتع١ًُٝٝ   اؿًل ٚاجملُعات ٚاملهاتك املعد٠ َٔ ايػؤٕٚ اازاض١ املأسجات ايتع١ًُٝٝ   اؿًل ٚاجملُعات ٚاملهاتك املعد٠ َٔ ايػؤٕٚ ا. . 44

  اؿًٍٛ ٚاملكرت ات ايت ٜٛس١ٜ اا ٚزؾعٗا جملًظ ااااز٠ جعتُااٖا .اؿًٍٛ ٚاملكرت ات ايت ٜٛس١ٜ اا ٚزؾعٗا جملًظ ااااز٠ جعتُااٖا .

اجطالع ع٢ً َكرت ات َدٜس ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ  ٍٛ اؿٛاؾص ايتػقٝع١ٝ يًُعًُني ٚاملػسؾني ٚدبدا٤ اجطالع ع٢ً َكرت ات َدٜس ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ  ٍٛ اؿٛاؾص ايتػقٝع١ٝ يًُعًُني ٚاملػسؾني ٚدبدا٤ . . 55

  ايسأٟ  ٝااا ٚعسضٗا ع٢ً ايًق١ٓ ااااز١ٜ .ايسأٟ  ٝااا ٚعسضٗا ع٢ً ايًق١ٓ ااااز١ٜ .

  ١ُٝٝ  ٍٛ ْكٌ املعًُني َٔ ق اع آلمس .١ُٝٝ  ٍٛ ْكٌ املعًُني َٔ ق اع آلمس .ازاض١ ٚاعتُاا َكرت ات َدٜس ايػؤٕٚ ايتعًازاض١ ٚاعتُاا َكرت ات َدٜس ايػؤٕٚ ايتعً. . 66

ازاض١ َا حياٍ ديٝٗا َٔ ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ  ٍٛ ضري َٓٗط اؿؿ  ٚاملساجع١ ٚضٛابر اجمتبازات ازاض١ َا حياٍ ديٝٗا َٔ ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ  ٍٛ ضري َٓٗط اؿؿ  ٚاملساجع١ ٚضٛابر اجمتبازات . . 77

  ٚعسض٘ ع٢ً فًظ ااااز٠ .ٚعسض٘ ع٢ً فًظ ااااز٠ .

( َٔ ج٥ح١ ايتٓ ِٝ ( َٔ ج٥ح١ ايتٓ ِٝ   4646ٚ ( َٔ املاا٠ ) ٚ ( َٔ املاا٠ )   --ٖس ٖس   ––اقرتاح تٛقٝع اؾصا٤ات ايٛازا٠   ايؿكسات ) ا اقرتاح تٛقٝع اؾصا٤ات ايٛازا٠   ايؿكسات ) ا . . 88

  املأايؿني َٔ املدزضني ٚاملػسؾني ٚزؾعٗا جملًظ ااااز٠ .املأايؿني َٔ املدزضني ٚاملػسؾني ٚزؾعٗا جملًظ ااااز٠ .  اااازٟ ع٢ًاااازٟ ع٢ً

  ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ  ٍٛ تعٝني املػسؾني ايتعًُٝٝني ٚدبدا٤ ايسأٟ  ٝااا.ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ  ٍٛ تعٝني املػسؾني ايتعًُٝٝني ٚدبدا٤ ايسأٟ  ٝااا.  اجطالع ع٢ً َكرت ات َدٜساجطالع ع٢ً َكرت ات َدٜس. . 99

ايكٝاّ ظٛجت َٝدا١ْٝ ع٢ً اؿًل ٚاجطالع ع٢ً ضري ايدزاض١ ٚايهتاب١ ملدٜس ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ ايكٝاّ ظٛجت َٝدا١ْٝ ع٢ً اؿًل ٚاجطالع ع٢ً ضري ايدزاض١ ٚايهتاب١ ملدٜس ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ . . 1010

  ا َٔ مًٌ أٚ تكصري ملعاؾت٘ .ا َٔ مًٌ أٚ تكصري ملعاؾت٘ .عُا ٚجد ؾٝٗعُا ٚجد ؾٝٗ

  ايعٌُ ع٢ً اجضتؿاا٠ َٔ مربات اؾُعٝات األمس٣ ٚتبااٍ ايصٜازات َعِٗ .ايعٌُ ع٢ً اجضتؿاا٠ َٔ مربات اؾُعٝات األمس٣ ٚتبااٍ ايصٜازات َعِٗ .. . 1111

  عكد اجتُاعات اٚز١ٜ ملتابع١ ٚتٓؿٝر أعُاٍ ايًق١ٓ ٚزؾع قاضس اججتُاعات جملًظ ااااز٠ .عكد اجتُاعات اٚز١ٜ ملتابع١ ٚتٓؿٝر أعُاٍ ايًق١ٓ ٚزؾع قاضس اججتُاعات جملًظ ااااز٠ .. . 1212
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    : جلٍٛ االصتجىار ٔتٍىٗٛ املٕارد: جلٍٛ االصتجىار ٔتٍىٗٛ املٕارد  خاوضًاخاوضًا
  

  

  ::* املّاً ٔالٕاجبات * املّاً ٔالٕاجبات 

  . َتابع١ املباْٞ ٚاملسانص اجضتثُاز١ٜ  طك َا ًٜٞ :. َتابع١ املباْٞ ٚاملسانص اجضتثُاز١ٜ  طك َا ًٜٞ :11

  دٜد َد٠ ايعكد َٚكداز األجس٠ .دٜد َد٠ ايعكد َٚكداز األجس٠ .َتابع١ تٛقٝع ٚدْٗا٤ عكٛا ااجياز ٚػَتابع١ تٛقٝع ٚدْٗا٤ عكٛا ااجياز ٚػ--أأ        

  صٝا١ْ ٚتسَِٝ ايعكازات ٚا اؾ ١ عًٝٗا ٚع٢ً قتٜٛاتٗا .صٝا١ْ ٚتسَِٝ ايعكازات ٚا اؾ ١ عًٝٗا ٚع٢ً قتٜٛاتٗا .--بب      

  اجضت٦قاز ألْػ ١ ٚأغساض اؾُع١ٝ .اجضت٦قاز ألْػ ١ ٚأغساض اؾُع١ٝ .--جج        

  ١ٜ يًعكاز .١ٜ يًعكاز .ؼدٜد األغساض اجضتثُازؼدٜد األغساض اجضتثُاز  --اا        

 سد٠   سد٠    . ازاض١ اضتثُاز ممتًهات اؾُع١ٝ اي  مل ٜتِ اضتثُازٖا ٚتكسدِٜ ايدزاضس١ يهسٌ عكساز عًس٢     . ازاض١ اضتثُاز ممتًهات اؾُع١ٝ اي  مل ٜتِ اضتثُازٖا ٚتكسدِٜ ايدزاضس١ يهسٌ عكساز عًس٢     22

  ٚعسضٗا ع٢ً فًظ ااااز٠ .ٚعسضٗا ع٢ً فًظ ااااز٠ .ااااا

  ااغساف ع٢ً دعداا ايتصاَِٝ ملػازٜع اؾُع١ٝ .ااغساف ع٢ً دعداا ايتصاَِٝ ملػازٜع اؾُع١ٝ .. . 33

44          ٝ ٝ          . ااغساف عًس٢ دجسسا٤ املٓاؾطس١ اـاصس١ فػسازٜع اؾُعٝس١ َسٔ ااعسداا ٚاي سسح ٚايرتضس ١ ٚايتعاقسد  ١ ٚايتعاقسد  . ااغساف عًس٢ دجسسا٤ املٓاؾطس١ اـاصس١ فػسازٜع اؾُعٝس١ َسٔ ااعسداا ٚاي سسح ٚايرتضس

  ٚايتٓؿٝر .ٚايتٓؿٝر .ااااا

   ث أٌٖ اـري ع٢ً ايٛقـ ٚايٛص١ٝ يصاحل اؾُع١ٝ ٚاضتثُازٖا . ث أٌٖ اـري ع٢ً ايٛقـ ٚايٛص١ٝ يصاحل اؾُع١ٝ ٚاضتثُازٖا .. . 55

  ايعٌُ ع٢ً شٜاا٠ عدا املػرتنني   اؾُع١ٝ ٚايتعإٚ   ذيو َع ايًق١ٓ املاي١ٝ باؾُع١ٝ .ايعٌُ ع٢ً شٜاا٠ عدا املػرتنني   اؾُع١ٝ ٚايتعإٚ   ذيو َع ايًق١ٓ املاي١ٝ باؾُع١ٝ .  ..66

  . كاطب١ أٌٖ ايثسا٤ ٚايٛجٗا٤ ٚايتقاز ب ًك اعِ اؾُع١ٝ .. كاطب١ أٌٖ ايثسا٤ ٚايٛجٗا٤ ٚايتقاز ب ًك اعِ اؾُع١ٝ .77

  دا١ْٝ يًُحطٓني ٚتعسٜؿِٗ باؾُع١ٝ ٚطًك ايدعِ اا ٚيًُػازٜع اجضتثُاز١ٜ .دا١ْٝ يًُحطٓني ٚتعسٜؿِٗ باؾُع١ٝ ٚطًك ايدعِ اا ٚيًُػازٜع اجضتثُاز١ٜ .. تٓطٝل ايصٜازات املٝ. تٓطٝل ايصٜازات امل88ٝ

  عكد اجتُاعات غٗس١ٜ ملتابع١ ٚتٓؿٝر أعُاٍ ايًق١ٓ .عكد اجتُاعات غٗس١ٜ ملتابع١ ٚتٓؿٝر أعُاٍ ايًق١ٓ .  ..99

  . عسض مجٝع قاضس اججتُاعات ٚاألعُاٍ اي  تٓؿرٖا ايًق١ٓ ع٢ً فًظ ااااز٠  .  . عسض مجٝع قاضس اججتُاعات ٚاألعُاٍ اي  تٓؿرٖا ايًق١ٓ ع٢ً فًظ ااااز٠  .  1010
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    صادصًا : جلٍٛ اإلشزاف عمٜ الكضي الٍضاٟ٘صادصًا : جلٍٛ اإلشزاف عمٜ الكضي الٍضاٟ٘
  

  

  * املّاً ٔالٕاجبات :* املّاً ٔالٕاجبات :

ٚ . َتابع١ تٓؿٝر قسسازات فًسظ ااااز٠ ؾُٝسا ٜتعًسل ب    . َتابع١ تٓؿٝر قسسازات فًسظ ااااز٠ ؾُٝسا ٜتعًسل ب    11 ٚ ايسدٚز  ز٥سٝظ ايكطسِ   ز٥سٝظ ايكطسِ     اؿًسل ايٓطسا١ٝ٥ بايتٓطسٝل َسع     اؿًسل ايٓطسا١ٝ٥ بايتٓطسٝل َسع     ايسدٚز 

  ايٓطا٥ٞ باؾُع١ٝ . ايٓطا٥ٞ باؾُع١ٝ . اا

  . ٚضع املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ ٚاـ ر ايتٓؿٝر١ٜ يًدٚز ايٓطا١ٝ٥ ٚااغساف ع٢ً تٓؿٝرٖا .. ٚضع املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ ٚاـ ر ايتٓؿٝر١ٜ يًدٚز ايٓطا١ٝ٥ ٚااغساف ع٢ً تٓؿٝرٖا .22

ؾات ٚد ايسس١ َسسا ؾٝٗسسا َسسٔ اقرتا سسات أٚ َال  سسات د  جٗسسات      ؾات ٚد ايسس١ َسسا ؾٝٗسسا َسسٔ اقرتا سسات أٚ َال  سسات د  جٗسسات      . ازاضسس١ ايتكسسازٜس املكدَسس١ َسسٔ املػسسس    . ازاضسس١ ايتكسسازٜس املكدَسس١ َسسٔ املػسسس    33

  اجمتصا  باؾُع١ٝ .اجمتصا  باؾُع١ٝ .اااا

  ازاض١ ؾت  َعٗد َتأصه يًُعًُات   ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ . ازاض١ ؾت  َعٗد َتأصه يًُعًُات   ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ . . . 44

. ازاض١ َا حياٍ ديٝٗا َٔ قبٌ اجملًسظ َسٔ اقرتا سات ٚآزا٤  سٍٛ ايدزاضس١ ٚاألْػس ١ املتعًكس١ بساؿًل         . ازاض١ َا حياٍ ديٝٗا َٔ قبٌ اجملًسظ َسٔ اقرتا سات ٚآزا٤  سٍٛ ايدزاضس١ ٚاألْػس ١ املتعًكس١ بساؿًل         55

  ٚايدٚز ايٓطا١ٝ٥ .ٚايدٚز ايٓطا١ٝ٥ .  اااا

  ااعداا اقا١َ ايدٚزات يًُعًُات ٚاي ايبات ٚاقرتاح بسافٗا ٚا تٝاجاتٗا .ااعداا اقا١َ ايدٚزات يًُعًُات ٚاي ايبات ٚاقرتاح بسافٗا ٚا تٝاجاتٗا .. ايدزاض١ ٚ. ايدزاض١ 66ٚ

  ايٓطا١ٝ٥ ٚٚضع اجقرتا ات ٚاؿًٍٛ املٓاضب١ اا .ايٓطا١ٝ٥ ٚٚضع اجقرتا ات ٚاؿًٍٛ املٓاضب١ اا .  دٚزدٚز. ازاض١ َا ٜعرتض ضري ايعٌُ   اي. ازاض١ َا ٜعرتض ضري ايعٌُ   اي77

  ااااز٠ .ااااز٠ .  ؾت  اؿًل ٚايدٚز ايٓطا١ٝ٥ اؾدٜد٠ ٚدعداا تكازٜس عٓٗا ٚزؾعٗا جملًظؾت  اؿًل ٚايدٚز ايٓطا١ٝ٥ اؾدٜد٠ ٚدعداا تكازٜس عٓٗا ٚزؾعٗا جملًظ  ازاض١ تكازٜس طًباتازاض١ تكازٜس طًبات. . 88

  ع٢ً ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ ايتابع١ يًقُع١ٝ ٚا اؾ ١ ع٢ً ممتًهات اؾُع١ٝ بٗا .ع٢ً ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ ايتابع١ يًقُع١ٝ ٚا اؾ ١ ع٢ً ممتًهات اؾُع١ٝ بٗا .ايعاّ ايعاّ . ااغساف . ااغساف 99

  ..  ٚاعتُااٙٚاعتُااٙ. ازاض١ تكِٜٛ األاا٤ ايٛتٝؿٞ يًُدزضات ٚاملػسؾات . ازاض١ تكِٜٛ األاا٤ ايٛتٝؿٞ يًُدزضات ٚاملػسؾات 1010

اقسسرتاح اـ سسر ايدزاضسس١ٝ ٚايًسسٛا٥  املٓ ُسس١ يعُسسٌ ايسسدٚز ايٓطسسا١ٝ٥ ٚعسضسسٗا عًسس٢ فًسسظ ااااز٠       اقسسرتاح اـ سسر ايدزاضسس١ٝ ٚايًسسٛا٥  املٓ ُسس١ يعُسسٌ ايسسدٚز ايٓطسسا١ٝ٥ ٚعسضسسٗا عًسس٢ فًسسظ ااااز٠       . . 1111

  جعتُااٖا .جعتُااٖا .

اا ٚايتأ ٝر ٚازاض١ ايطبٌ املع١ٓٝ ع٢ً ت ٜٛس املعًُات ٚاملػسؾات   ايدٚز ايٓطسا١ٝ٥ ٚزؾسع   اا ٚايتأ ٝر ٚازاض١ ايطبٌ املع١ٓٝ ع٢ً ت ٜٛس املعًُات ٚاملػسؾات   ايدٚز ايٓطسا١ٝ٥ ٚزؾسع   ااعدااعد. . 1212

  َطتٛأٖ .َطتٛأٖ .

اؿًسل  اؿًسل   . ت١ُٝٓ َٛازا اؾُع١ٝ ٚطًك ايسدعِ يًحًسل ٚايسدٚز ايٓطسا١ٝ٥ عسٔ طسٜسل اجضستك اع ٚنؿايس١        . ت١ُٝٓ َٛازا اؾُع١ٝ ٚطًك ايسدعِ يًحًسل ٚايسدٚز ايٓطسا١ٝ٥ عسٔ طسٜسل اجضستك اع ٚنؿايس١        1313

  ٚغريٖا َٔ َصااز ايدمٌ بايتعإٚ َع ؾ١ٓ اجضتثُاز ٚت١ُٝٓ املٛازا .ٚغريٖا َٔ َصااز ايدمٌ بايتعإٚ َع ؾ١ٓ اجضتثُاز ٚت١ُٝٓ املٛازا .      اااا

عًُسات املسؤٖالت ٚاقسرتاح ايتعاقسد َعٗسٔ ٚايسؾسع عسٔ        عًُسات املسؤٖالت ٚاقسرتاح ايتعاقسد َعٗسٔ ٚايسؾسع عسٔ        ٚاملٚامل. ازاض١  اج١ ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ َٔ املػسؾات . ازاض١  اج١ ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ َٔ املػسؾات 1616

    ذيو جملًظ ااااز٠ . ذيو جملًظ ااااز٠ .       اااا

  . اقرتاح ٚازاض١ أْػ ١ اؿًل َٚتابع١ تٓؿٝر املٓاضك َٓٗا .. اقرتاح ٚازاض١ أْػ ١ اؿًل َٚتابع١ تٓؿٝر املٓاضك َٓٗا .1818

  . عكد اجتُاعات غٗس١ٜ ملتابع١ ٚتٓؿٝر أعُاٍ ايًق١ٓ .. عكد اجتُاعات غٗس١ٜ ملتابع١ ٚتٓؿٝر أعُاٍ ايًق١ٓ .1919

  تُاعات ٚأعُاٍ ايًق١ٓ ع٢ً فًظ دااز٠ اؾُع١ٝ .تُاعات ٚأعُاٍ ايًق١ٓ ع٢ً فًظ دااز٠ اؾُع١ٝ .. عسض مجٝع قاضس اجج. عسض مجٝع قاضس اجج2020
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  صابعًا : جلٍٛ التدرٖب ٔالتطٕٖز صابعًا : جلٍٛ التدرٖب ٔالتطٕٖز 
  

  

  * املّاً ٔالٕاجبات :* املّاً ٔالٕاجبات :

  . دعداا ٚتدزٜك ايهٛااز ايعا١ًَ باؾُع١ٝ .. دعداا ٚتدزٜك ايهٛااز ايعا١ًَ باؾُع١ٝ .11

22    ٞ ٞ    . ت سسٜٛس ااٝهسسٌ اااازٟ باؾُعٝسس١ ٚؾكسسا  يًت سسٛز املًحسسٛت   ايعُسسٌ املٝسسداْ بايتٓطسسٝل َسسع ايًقٓسس١           بايتٓطسسٝل َسسع ايًقٓسس١             . ت سسٜٛس ااٝهسسٌ اااازٟ باؾُعٝسس١ ٚؾكسسا  يًت سسٛز املًحسسٛت   ايعُسسٌ املٝسسداْ

  ..  ز١ٜ ز١ٜ ااااااااااا

  اجملُعات ٚايدٚز دضاؾ١ يُٓٛذج م ١ عا١َ يطري اؾُع١ٝ .اجملُعات ٚايدٚز دضاؾ١ يُٓٛذج م ١ عا١َ يطري اؾُع١ٝ .ٚٚ  ٚضع مناذج ـ ر أقطاّ اؾُع١ٝ ٚضع مناذج ـ ر أقطاّ اؾُع١ٝ --33

  ازاض١ دقا١َ َسانص يًتدزٜك ٚااغساف عًٝٗا .ازاض١ دقا١َ َسانص يًتدزٜك ٚااغساف عًٝٗا .--44

  امتٝاز ايهٛااز ايتدزٜب١ٝ املتأصص١ ٚايرتغٝ  يًعٌُ .امتٝاز ايهٛااز ايتدزٜب١ٝ املتأصص١ ٚايرتغٝ  يًعٌُ .--55
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  الباب األٔه:الباب األٔه:

    

  ح : ح : ــــــــــــــــــــالالــــــــــــــــــالجالج    ننــــــــــصصــــــــالفالف

  

  

  الٟـــخـــــــٛالٟـــخـــــــٛ

  التــــٕصٗـــف الٕظـــٗـــفــ٘التــــٕصٗـــف الٕظـــٗـــفــ٘  
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  تعمٗىات التٕصٗف الٕظٗف٘تعمٗىات التٕصٗف الٕظٗف٘

  

11-- ٌ ٌ ايتٛصسسسٝـ ايسسسٛتٝؿٞ ٜسسسبني َٗسسساّ َٚطسسسؤٚيٝات نسسسٌ ٚتٝؿسسس١ َٛضسسسح١ بااٝهسسس     ايتٓ ُٝسسسٞ            ايتٓ ُٝسسسٞ              ايتٛصسسسٝـ ايسسسٛتٝؿٞ ٜسسسبني َٗسسساّ َٚطسسسؤٚيٝات نسسسٌ ٚتٝؿسسس١ َٛضسسسح١ بااٝهسسس

يًقُع١ٝ َٚطتٜٛات ايٛتا٥ـ ٚايعالق١ بٝٓٗا جْطٝاب ايعٌُ ٚضريٙ باي سٜكس١ ايصسحٝح١ ٚبس٘    يًقُع١ٝ َٚطتٜٛات ايٛتا٥ـ ٚايعالق١ بٝٓٗا جْطٝاب ايعٌُ ٚضريٙ باي سٜكس١ ايصسحٝح١ ٚبس٘     اااا 

ٜعسف نٌ َٛتـ َٛقع ٚتٝؿت٘   ااٝهٌ ٚٚاجباتس٘ َٚطسؤٚيٝات٘ ٚغسسٚش غسػٌ ايٛتٝؿس١      ٜعسف نٌ َٛتـ َٛقع ٚتٝؿت٘   ااٝهٌ ٚٚاجباتس٘ َٚطسؤٚيٝات٘ ٚغسسٚش غسػٌ ايٛتٝؿس١         اااا

  ٚز٥ٝط٘ املباغس َٚسؤٚضٝ٘ َٚع َٔ ٜؤاٟ عًُ٘ .ٚز٥ٝط٘ املباغس َٚسؤٚضٝ٘ َٚع َٔ ٜؤاٟ عًُ٘ .   اااا

اّ ايس٥ٝطسس١ٝ امل ًٛبسس١ َسسٔ املٛتسسـ املعسسني عًسس٢          اّ ايس٥ٝطسس١ٝ امل ًٛبسس١ َسسٔ املٛتسسـ املعسسني عًسس٢          دٕ ايتٛصسسٝـ ايسسٛتٝؿٞ حيسسدا ايٛتسسا٥ـ ٚاملٗسس دٕ ايتٛصسسٝـ ايسسٛتٝؿٞ حيسسدا ايٛتسسا٥ـ ٚاملٗسس --22

ايٛتٝؿسس١ ٖٚٓسساى َٗسساّ ؾسعٝسس١ أمسسس٣ غسسري َسسرنٛز٠   ايتٛصسسٝـ ج نُسسا أْسس٘ قسسد تطسستقد                 ايٛتٝؿسس١ ٖٚٓسساى َٗسساّ ؾسعٝسس١ أمسسس٣ غسسري َسسرنٛز٠   ايتٛصسسٝـ ج نُسسا أْسس٘ قسسد تطسستقد                  اااا

  َطتكبال  َٗاّ أمس٣ أهٔ دضاؾتٗا يًتٛصٝـ ايٛتٝؿٞ يبعض ايٛتا٥ـ .َطتكبال  َٗاّ أمس٣ أهٔ دضاؾتٗا يًتٛصٝـ ايٛتٝؿٞ يبعض ايٛتا٥ـ . اااا 

ٛ   ايٝسٌ ايتصسٓٝـ ٚقسد      ٛ   ايٝسٌ ايتصسٓٝـ ٚقسد      ٜػتٌُ ايتٛصٝـ ايٛتٝؿٞ ع٢ً زقِ تصسٓٝـ ايٛتٝؿس١ نُسا ٖس    ٜػتٌُ ايتٛصٝـ ايٛتٝؿٞ ع٢ً زقِ تصسٓٝـ ايٛتٝؿس١ نُسا ٖس    --33

فٛجب٘ تكطِٝ ايٛتا٥ـ د  فُٛعات ٚتٝؿ١ٝ ٚأع ٢ يهٌ فُٛع١ زقسِ تصسٓٝـ ٚا سد    فٛجب٘ تكطِٝ ايٛتا٥ـ د  فُٛعات ٚتٝؿ١ٝ ٚأع ٢ يهٌ فُٛع١ زقسِ تصسٓٝـ ٚا سد     اااا 

تستبر ب٘ فُٛع١ ايٛتا٥ـ   ااااز٠ أٚ ايكطسِ ٚت سِ اجملُٛعسات ناؾس١ ؾ٦سات ايٛتسا٥ـ       تستبر ب٘ فُٛع١ ايٛتا٥ـ   ااااز٠ أٚ ايكطسِ ٚت سِ اجملُٛعسات ناؾس١ ؾ٦سات ايٛتسا٥ـ        اااا 

  ديٝ٘ ايكطِ .ديٝ٘ ايكطِ .ايعا١ًَ ؾٝٗا ٚؼت دغساف ز٥ٝظ ايكطِ ٚ طك ْٛع١ٝ ايٓػاش ايرٟ ٜٗدف ايعا١ًَ ؾٝٗا ٚؼت دغساف ز٥ٝظ ايكطِ ٚ طك ْٛع١ٝ ايٓػاش ايرٟ ٜٗدف    اااا 

اغسستٌُ ايتٛصسسٝـ عًسس٢ عسسدا َسسٔ ٚتسسا٥ـ زؤضسسا٤ األقطسساّ املستب سس١ فسسدٜس اؾُعٝسس١ ٚقسسد                        اغسستٌُ ايتٛصسسٝـ عًسس٢ عسسدا َسسٔ ٚتسسا٥ـ زؤضسسا٤ األقطسساّ املستب سس١ فسسدٜس اؾُعٝسس١ ٚقسسد                        --44

ج تسستُهٔ اؾُعٝسس١ َسسٔ غسسػٌ ٖسسرٙ ايٛتسسا٥ـ ؾٝطسستُس دغسسساف زؤضسسا٤ ايًقسسإ ايؿسعٝسس١               ج تسستُهٔ اؾُعٝسس١ َسسٔ غسسػٌ ٖسسرٙ ايٛتسسا٥ـ ؾٝطسستُس دغسسساف زؤضسسا٤ ايًقسسإ ايؿسعٝسس١                اااا 

  ااغساف ع٢ً األقطاّ َا مل ٜتِ غػٌ ٚتا٥ؿٗا فٛتؿني باألجس .ااغساف ع٢ً األقطاّ َا مل ٜتِ غػٌ ٚتا٥ؿٗا فٛتؿني باألجس . اااا 

عد ايتٛصٝـ ايٛتٝؿٞ  طك ااٝهٌ ايتٓ ُٝٞ يًقُع١ٝ ٚايرٟ جعسٌ دااز٠ ٚا سد٠ تسستبر    عد ايتٛصٝـ ايٛتٝؿٞ  طك ااٝهٌ ايتٓ ُٝٞ يًقُع١ٝ ٚايرٟ جعسٌ دااز٠ ٚا سد٠ تسستبر    أأ--55

بٗسسا عسسد٠ أقطسساّ ٚذيسسو ٜتٓاضسسك َسسع َت ًبسسات ايعُسسٌ اؿسسايٞ ٚايٛضسسع املسسايٞ يًقُعٝسس١ ٚعٓسسد           بٗسسا عسسد٠ أقطسساّ ٚذيسسو ٜتٓاضسسك َسسع َت ًبسسات ايعُسسٌ اؿسسايٞ ٚايٛضسسع املسسايٞ يًقُعٝسس١ ٚعٓسسد            اااا 

تٛضسسع ْ سسام ايعُسسٌ ؾسسُٝهٔ تعسسدٌٜ ااٝهسسٌ بٛضسسع سسسالع داازات ز٥ٝطسس١ٝ تسسستبر فسسدٜس                 تٛضسسع ْ سسام ايعُسسٌ ؾسسُٝهٔ تعسسدٌٜ ااٝهسسٌ بٛضسسع سسسالع داازات ز٥ٝطسس١ٝ تسسستبر فسسدٜس                  اااا 

  اؾُع١ٝ ٚتتؿسع َٓٗا األقطاّ املرنٛز٠ .اؾُع١ٝ ٚتتؿسع َٓٗا األقطاّ املرنٛز٠ .اااا 

ايتٛصٝـ ايٛتٝؿٞ ٜت ُٔ ْ س٠ َطتكب١ًٝ ج تٝاجسات اؾُعٝس١ َسٔ املسٛتؿني   ايطسٓٛات      ايتٛصٝـ ايٛتٝؿٞ ٜت ُٔ ْ س٠ َطتكب١ًٝ ج تٝاجسات اؾُعٝس١ َسٔ املسٛتؿني   ايطسٓٛات      --66

املكب١ً ؾكد اضتحدست ؾٝس٘ ٚتسا٥ـ تػستٌُ عًس٢ َطسؤٚيٝات قسد ج ٜهسٕٛ َسٔ اي سسٚزٟ            املكب١ً ؾكد اضتحدست ؾٝس٘ ٚتسا٥ـ تػستٌُ عًس٢ َطسؤٚيٝات قسد ج ٜهسٕٛ َسٔ اي سسٚزٟ             اااا 

بعسدا مماسسٌ يًٛتسا٥ـ املدزجس١     بعسدا مماسسٌ يًٛتسا٥ـ املدزجس١       ايٛقت ايسأٖ تعٝني َٛتؿني عًٝٗا ؾال ًٜسصّ ٚجسٛا َسٛتؿني   ايٛقت ايسأٖ تعٝني َٛتؿني عًٝٗا ؾال ًٜسصّ ٚجسٛا َسٛتؿني    اااا 

  ايتٛصٝـ ٚجيٛش اااز٠ اؾُع١ٝ تهًٝـ املٛتـ ايٛا د فٗاّ أنثس َٔ ٚتٝؿس١ ٚا سد٠     ايتٛصٝـ ٚجيٛش اااز٠ اؾُع١ٝ تهًٝـ املٛتـ ايٛا د فٗاّ أنثس َٔ ٚتٝؿس١ ٚا سد٠    اااا 

    ْؿظ ايٛقت  طك نثس٠ ايعٌُ ٚقًت٘ .  ْؿظ ايٛقت  طك نثس٠ ايعٌُ ٚقًت٘ . اااا 

املٛتـ   املطت٣ٛ اااازٟ األع٢ً َطؤٍٚ عٔ تٓؿٝر املٛتؿني   املطتٜٛات اااازٜس١ ايسدْٝا   املٛتـ   املطت٣ٛ اااازٟ األع٢ً َطؤٍٚ عٔ تٓؿٝر املٛتؿني   املطتٜٛات اااازٜس١ ايسدْٝا   --77

ي٘ ٚ   اٍ عدّ ٚجٛا َٛتؿني   املطتٜٛات ايدْٝا أٚ ْكه املٛتؿني ؾسدٕ املٛتسـ   ي٘ ٚ   اٍ عدّ ٚجٛا َٛتؿني   املطتٜٛات ايدْٝا أٚ ْكه املٛتؿني ؾسدٕ املٛتسـ     ايتابعنيايتابعني اااا 

      املطت٣ٛ األع٢ً ٜكّٛ فٗاّ ايٛتا٥ـ ذات املطت٣ٛ األا٢ْ  ت٢ تػػٌ دذا يصّ األَس .           املطت٣ٛ األع٢ً ٜكّٛ فٗاّ ايٛتا٥ـ ذات املطت٣ٛ األا٢ْ  ت٢ تػػٌ دذا يصّ األَس .          اااا 
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  )) دلٗن تصٍٗف الٕظاٟف (()) دلٗن تصٍٗف الٕظاٟف ((

  

  
  

  ٔظاٟف اإلدارٚ العمٗا :ٔظاٟف اإلدارٚ العمٗا :  --88

  اصي الٕظٗفٛاصي الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ
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  أ ( اإلدارٚ العمٗا :أ ( اإلدارٚ العمٗا :
  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َط٦ٍٛ أَاّ فًظ اؾُع١َٝط٦ٍٛ أَاّ فًظ اؾُع١ٝ  ااز٠ ايعًٝاااز٠ ايعًٝااااا  ز٥ٝظ فًظ ااااز٠ز٥ٝظ فًظ ااااز٠  11--11

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  ٖتىتع رٟٗط دلمط اإلدارٚ بالصالحٗات التالٗٛ:ٖتىتع رٟٗط دلمط اإلدارٚ بالصالحٗات التالٗٛ:

  ز٥اض١ اجتُاعات اجملًظز٥اض١ اجتُاعات اجملًظ--11

  متثٌٝ اؾُع١ٝ أَاّ اؾٗات املأتص١   مجٝع ايك اٜا اي  تسؾع َٔ أٚ ع٢ً اؾُع١ٝ.متثٌٝ اؾُع١ٝ أَاّ اؾٗات املأتص١   مجٝع ايك اٜا اي  تسؾع َٔ أٚ ع٢ً اؾُع١ٝ.--22

  أٚ غري ذيو بعد َٛاؾك١ اجملًظ عًٝٗا .أٚ غري ذيو بعد َٛاؾك١ اجملًظ عًٝٗا .  ايتٛقٝع ع٢ً َا ٜصدز عٔ اؾُع١ٝ َٔ قسازات أٚ عكٛاايتٛقٝع ع٢ً َا ٜصدز عٔ اؾُع١ٝ َٔ قسازات أٚ عكٛا--33

تًكسسٞ املهاتبسسات ايسسٛازا٠ يًقُعٝسس١ ٚايكٝسساّ باضسستالَٗا ٚايتصسسسف ؾُٝسسا ٜسسدمٌ ضسسُٔ صسسال ٝات٘      تًكسسٞ املهاتبسسات ايسسٛازا٠ يًقُعٝسس١ ٚايكٝسساّ باضسستالَٗا ٚايتصسسسف ؾُٝسسا ٜسسدمٌ ضسسُٔ صسسال ٝات٘      --44

  ٚعسض ايباقٞ ع٢ً اجملًظ.ٚعسض ايباقٞ ع٢ً اجملًظ.اااااا

  دقساز جدٍٚ أعُاٍ اجتُاعات اجملًظ َٚتابع١ تٓؿٝر قسازات٘.دقساز جدٍٚ أعُاٍ اجتُاعات اجملًظ َٚتابع١ تٓؿٝر قسازات٘.--55

  ايصسف َع أَني ايصٓدٚم.ايصسف َع أَني ايصٓدٚم.ايتٛقٝع ع٢ً ايػٝهات ٚاألٚزام املاي١ٝ َٚطتٓدات ايتٛقٝع ع٢ً ايػٝهات ٚاألٚزام املاي١ٝ َٚطتٓدات --66

  تٛجٝ٘ ايدع٠ٛ ملطاعد٠ اؾُع١ٝ َٚعاْٚتٗا ع٢ً أاا٤ َٗاَٗا.تٛجٝ٘ ايدع٠ٛ ملطاعد٠ اؾُع١ٝ َٚعاْٚتٗا ع٢ً أاا٤ َٗاَٗا.--77

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  ..  غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضكغٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك--11

  ( ضٓٛات   فاٍ ايعٌُ.( ضٓٛات   فاٍ ايعٌُ.55مد١َ ج تكٌ عٔ )مد١َ ج تكٌ عٔ )--22

  ٚقبٍٛ   اجملتُع.ٚقبٍٛ   اجملتُع.  جاٙجاٙغأص١ٝ ذات عًِ ٚأٜ ٚغأص١ٝ ذات عًِ ٚأٜ ٚ--33

  غأص١ٝ قٝاا١ٜ.غأص١ٝ قٝاا١ٜ.--44

  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  لٕظٗفٛلٕظٗفٛوضىٜ اوضىٜ ا  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  ز٥ٝظ اؾُع١ٝز٥ٝظ اؾُع١ٝ  ااااز٠ ايعًٝاااااز٠ ايعًٝا  ْا٥ك ايس٥ٝظْا٥ك ايس٥ٝظ  22--11

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  ٜكّٛ ْا٥ك ايس٥ٝظ َكاَ٘    اي١ غٝاب٘ ٚتهٕٛ يًٓا٥ك   ٖرٙ اؿاي١ ناؾ١ صال ٝات ايس٥ٝظٜكّٛ ْا٥ك ايس٥ٝظ َكاَ٘    اي١ غٝاب٘ ٚتهٕٛ يًٓا٥ك   ٖرٙ اؿاي١ ناؾ١ صال ٝات ايس٥ٝظ

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك.غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك.--11

  ٛات   فاٍ ايعٌُ.ٛات   فاٍ ايعٌُ.( ضٓ( ض55ٓمد١َ ج تكٌ عٔ )مد١َ ج تكٌ عٔ )--22

  ٚقبٍٛ   اجملتُع.ٚقبٍٛ   اجملتُع.جاٙ جاٙ غأص١ٝ ذات عًِ ٚأٜ ٚغأص١ٝ ذات عًِ ٚأٜ ٚ--33

  غأص١ٝ قٝاا١ٜ.غأص١ٝ قٝاا١ٜ.--44
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  ز٥ٝظ فًظ ااااز٠ز٥ٝظ فًظ ااااز٠  ااااز٠ ايعًٝاااااز٠ ايعًٝا  األَني ايعاّاألَني ايعاّ  33--11
  

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  ١َٝ.١َٝ.تدٜٚٔ َرنسات ٚقا٥ع جًطات فًظ ااااز٠ ٚاؾُع١ٝ ايعُٛتدٜٚٔ َرنسات ٚقا٥ع جًطات فًظ ااااز٠ ٚاؾُع١ٝ ايعُٛ--11

  ا اؾ ١ ع٢ً َعاَالت اؾُع١ٝ ٚضقالتٗا ٚتستٝبٗا.ا اؾ ١ ع٢ً َعاَالت اؾُع١ٝ ٚضقالتٗا ٚتستٝبٗا.--22

  املػازن١   دعداا ايتكازٜس ٚاـ ابات ٚنٌ َا ٜصدز عٔ اؾُع١ٝ َٔ َهاتبات.املػازن١   دعداا ايتكازٜس ٚاـ ابات ٚنٌ َا ٜصدز عٔ اؾُع١ٝ َٔ َهاتبات.--33

  ايتح ري ججتُاعات فًظ ااااز٠ ٚاؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ.ايتح ري ججتُاعات فًظ ااااز٠ ٚاؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ.--44

 ٌ املأتصسسنيٌ املأتصسسنيَتابعسس١ تطسسقٌٝ قاضسسس اججتُاعسسات ٚايتٛقٝسسع عًٝٗسسا ٚعسضسسٗا يًتٛقٝسسع عًٝٗسسا َسسٔ ق ب سس       َتابعسس١ تطسسقٌٝ قاضسسس اججتُاعسسات ٚايتٛقٝسسع عًٝٗسسا ٚعسضسسٗا يًتٛقٝسسع عًٝٗسسا َسسٔ ق ب سس       --55

  بريو .بريو .اااااا

  دغعاز األع ا٤ عٔ اججتُاعات ايدٚز١ٜ ٚاججتُاعات اي از١٥دغعاز األع ا٤ عٔ اججتُاعات ايدٚز١ٜ ٚاججتُاعات اي از١٥--66

  دم از زؤضا٤ ايًقإ ايؿسع١ٝ ٚأع ا٥ٗا فٗاَٗا ٚاألعُاٍ املهًؿ١ بٗا.دم از زؤضا٤ ايًقإ ايؿسع١ٝ ٚأع ا٥ٗا فٗاَٗا ٚاألعُاٍ املهًؿ١ بٗا.--77

  تبًٝؼ قسازات فًظ ااااز٠ د  ناؾ١ اؾٗات اي  تتعًل بٗا تًو ايكسازات .تبًٝؼ قسازات فًظ ااااز٠ د  ناؾ١ اؾٗات اي  تتعًل بٗا تًو ايكسازات .--88

                        دات ٚايعكسسٛا ٚأمتسساّ اؾُعٝسس١ ٚمٖٛسسا   َكسسس اؾُعٝسس١ ٚؼسست     دات ٚايعكسسٛا ٚأمتسساّ اؾُعٝسس١ ٚمٖٛسسا   َكسسس اؾُعٝسس١ ٚؼسست     اج تؿسسات بهاؾسس١ ايٛسسسا٥ل ٚاملطسستٓ  اج تؿسسات بهاؾسس١ ايٛسسسا٥ل ٚاملطسستٓ  --99

  َط٦ٛيٝت٘ ايػأص١ٝ .َط٦ٛيٝت٘ ايػأص١ٝ .  اااااا

    ٛز اجتُاعات فًظ ااااز٠ دذا طًك َٓ٘ ذيو .  ٛز اجتُاعات فًظ ااااز٠ دذا طًك َٓ٘ ذيو .--1010

  ايكٝاّ بهٌ َا ٜ ًب٘ اجملًظ َٔ أعُاٍ تدمٌ ضُٔ امتصاص٘ مالف َا تكدّ.ايكٝاّ بهٌ َا ٜ ًب٘ اجملًظ َٔ أعُاٍ تدمٌ ضُٔ امتصاص٘ مالف َا تكدّ.--1111

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  ٓاضك.ٓاضك.غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َغٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َ--11

  ( ضٓٛات   فاٍ ايعٌُ.( ضٓٛات   فاٍ ايعٌُ.33مرب٠ ج تكٌ عٔ )مرب٠ ج تكٌ عٔ )--22

  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  ز٥ٝظ فًظ ااااز٠ز٥ٝظ فًظ ااااز٠  ااااز٠ ايعًٝاااااز٠ ايعًٝا  ع ٛ فًظ ااااز٠ع ٛ فًظ ااااز٠  44--11

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  ::  ًًًٜٜٜٞٞتصّ ع ٛ فًظ ااااز٠ ظُٝع اجيتصاَات املرتتب١ ع٢ً ع ٜٛت٘ باؾُع١ٝ ٚاي  َٓٗا َا ًٜتصّ ع ٛ فًظ ااااز٠ ظُٝع اجيتصاَات املرتتب١ ع٢ً ع ٜٛت٘ باؾُع١ٝ ٚاي  َٓٗا َا 

  ..    اؿس  ع٢ً   ٛز اجتُاعات اجملًظ بػهٌ اا٥ِ َٚٓت ِاؿس  ع٢ً   ٛز اجتُاعات اجملًظ بػهٌ اا٥ِ َٚٓت ِ--11

  ..  املػازن١ ايؿعاي١ َع أع ا٤ اجملًظ ؿطٔ دااز٠ اؾُع١ٝ ٚؼكٝل أٖداؾٗااملػازن١ ايؿعاي١ َع أع ا٤ اجملًظ ؿطٔ دااز٠ اؾُع١ٝ ٚؼكٝل أٖداؾٗا--22

  ..  املطا١ُٖ   دعداا م ر ٚبساَط َٚػسٚعات اؾُع١ٝ َٚتابعتٗا ٚااغساف ع٢ً تٓؿٝرٖااملطا١ُٖ   دعداا م ر ٚبساَط َٚػسٚعات اؾُع١ٝ َٚتابعتٗا ٚااغساف ع٢ً تٓؿٝرٖا--33

  ..  ااااز٠ َٔ قسازات أٚ تعًُٝاتااااز٠ َٔ قسازات أٚ تعًُٝات  ايتكٝد فا ٜصدز عٔ اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ أٚ فًظايتكٝد فا ٜصدز عٔ اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ أٚ فًظ--44

ايكٝاّ ظُٝع ايٛاجبات ٚاجمتصاصات املٓصٛ  عًٝٗا   ٖرا ايٓ اّ ٚاـاص١ بسس٥ٝظ اجملًسظ   ايكٝاّ ظُٝع ايٛاجبات ٚاجمتصاصات املٓصٛ  عًٝٗا   ٖرا ايٓ اّ ٚاـاص١ بسس٥ٝظ اجملًسظ   --55

  ..  ْٚا٥ب٘ج ٚأَني ايصٓدٚم ج دذا تٛ  ايع ٛ أٜا  َٔ ٖرٙ املٓاصكْٚا٥ب٘ج ٚأَني ايصٓدٚم ج دذا تٛ  ايع ٛ أٜا  َٔ ٖرٙ املٓاصك  اااااا
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  ..  ظظعدّ امل ايب١ بأٟ زٚاتك أٚ َهاؾيت أٚ اَتٝاشات َاي١ٝ يكا٤ ع ٜٛت٘ باجملًعدّ امل ايب١ بأٟ زٚاتك أٚ َهاؾيت أٚ اَتٝاشات َاي١ٝ يكا٤ ع ٜٛت٘ باجملً--66

  ..  ا اؾ ١ ع٢ً أضساز اؾُع١ٝ ٚعدّ دؾػا٥ٗاا اؾ ١ ع٢ً أضساز اؾُع١ٝ ٚعدّ دؾػا٥ٗا--77

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  ..  إٔ ٜهٕٛ ضعٛاٟ اؾٓط١ٝإٔ ٜهٕٛ ضعٛاٟ اؾٓط١ٝ--11

  ..  إٔ ٜهٕٛ قد أ  اؿاا١ٜ ٚايعػسٜٔ َٔ عُسٙإٔ ٜهٕٛ قد أ  اؿاا١ٜ ٚايعػسٜٔ َٔ عُسٙ--22

  ً.ً.  إٔ ٜهٕٛ ناٌَ األ١ًٖٝ املعترب٠ غسعاإٔ ٜهٕٛ ناٌَ األ١ًٖٝ املعترب٠ غسعا--33

44--    ٔ ٔ    إٔ ٜهسسٕٛ غسسري قهسسّٛ عًٝسس٘ بدااْسس١ ل   جسأسس١ كًسس١ بايػسسسف أٚ األَاْسس١ َسسا مل ٜهسس                 قسسد ُزاقسسد ُزا  إٔ ٜهسسٕٛ غسسري قهسسّٛ عًٝسس٘ بدااْسس١ ل   جسأسس١ كًسس١ بايػسسسف أٚ األَاْسس١ َسسا مل ٜهسس

  ..    اعتبازٙاعتبازٙ  اااااا

  ..  إٔ ٜهٕٛ َكُٝا    َهإ َكس اؾُع١ٝإٔ ٜهٕٛ َكُٝا    َهإ َكس اؾُع١ٝ--55

  ..    إٔ ٜهٕٛ قد ضدا اؿد األا٢ْ يالغرتاى ايطٟٓٛإٔ ٜهٕٛ قد ضدا اؿد األا٢ْ يالغرتاى ايطٟٓٛ--66
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  ز٥ٝظ فًظ ااااز٠ز٥ٝظ فًظ ااااز٠  ااااز٠ ايعًٝاااااز٠ ايعًٝا  َدٜس اؾُع١َٝدٜس اؾُع١ٝ  55--11

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً  

  دااز٠ غ٦ٕٛ  اؾُع١ٝ ع٢ً ض٤ٛ ايتعًُٝات ٚايًٛا٥   َٚا ٜصدز َٔ اجملًظ ٚايًقإ ايعا١ًَ .دااز٠ غ٦ٕٛ  اؾُع١ٝ ع٢ً ض٤ٛ ايتعًُٝات ٚايًٛا٥   َٚا ٜصدز َٔ اجملًظ ٚايًقإ ايعا١ًَ .--11

  دعداا جدٍٚ أعُاٍ اجملًظ ٚعسض٘  ع٢ً ز٥ٝظ اؾُع١ٝ .دعداا جدٍٚ أعُاٍ اجملًظ ٚعسض٘  ع٢ً ز٥ٝظ اؾُع١ٝ .  --22

  ؼسٜس قاضس اجتُاعات اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ  ٚفًظ ااااز٠ ٚدعداا ايكسازات ايالش١َ .ؼسٜس قاضس اجتُاعات اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ  ٚفًظ ااااز٠ ٚدعداا ايكسازات ايالش١َ .--33

  ..تتر قسازات اجملًظ أٚ ايًقإ املٓبثك١ عٓ٘ ٚتصٜٚد اجملًظ اٚزٜا بٓتا٥ط تًو ايكسازار قسازات اجملًظ أٚ ايًقإ املٓبثك١ عٓ٘ ٚتصٜٚد اجملًظ اٚزٜا بٓتا٥ط تًو ايكسازاَتابع١ تٓؿَٝتابع١ تٓؿٝ--44

املٛاؾك١ ع٢ً صسف َطتًصَات دااز٠ ٚأقطاّ اؾُع١ٝ َٔ َ بٛعات َٚصا ـ ٚجٛا٥ص غريٖا َٔ املٛاؾك١ ع٢ً صسف َطتًصَات دااز٠ ٚأقطاّ اؾُع١ٝ َٔ َ بٛعات َٚصا ـ ٚجٛا٥ص غريٖا َٔ --55

  ..  َطتٛاع اؾُع١َٝطتٛاع اؾُع١ٝ    اااااا

                    األاٚات املهتبٝسسس١األاٚات املهتبٝسسس١ااااز٠ َسسسٔ امل بٛعسسسات ٚااااز٠ َسسسٔ امل بٛعسسسات ٚ  َت ًبسسساتَت ًبسسساتااذٕ بايصسسسسف َسسسٔ ضسسسًؿ١ ااااز٠ يتسسساَني  ااذٕ بايصسسسسف َسسسٔ ضسسسًؿ١ ااااز٠ يتسسساَني  --66

  ٚايصٝا١ْ ٚضداا ؾٛاتري اااتـ ٚايهٗسبا٤ ٚغريٖا .ٚايصٝا١ْ ٚضداا ؾٛاتري اااتـ ٚايهٗسبا٤ ٚغريٖا .  اااااا

  ايتٛقٝع ع٢ً ضٓدات ايكبض ٚايصسف .ايتٛقٝع ع٢ً ضٓدات ايكبض ٚايصسف .--77

دااز٠ ٚتٓ ِٝ أعُاٍ َٛتؿٞ اؾُع١ٝ ٚدعداا ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ أاا٤ املٛتؿني ألعُااِ  ٚاقرتاح دااز٠ ٚتٓ ِٝ أعُاٍ َٛتؿٞ اؾُع١ٝ ٚدعداا ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ أاا٤ املٛتؿني ألعُااِ  ٚاقرتاح --88

  تػٓا٤ عِٓٗ ٚعسضٗا ع٢ً ايًق١ٓ ااااز١ٜ .تػٓا٤ عِٓٗ ٚعسضٗا ع٢ً ايًق١ٓ ااااز١ٜ .تسقٝتِٗ ٚعالٚاتِٗ ٚػدٜد عكٛاِٖ أٚ اجضتسقٝتِٗ ٚعالٚاتِٗ ٚػدٜد عكٛاِٖ أٚ اجض  اااااا

ٚاملسضس١ٝ يًعساًَني بعسد امسر َٛاؾكس١      ٚاملسضس١ٝ يًعساًَني بعسد امسر َٛاؾكس١        ١١دصداز قسازات َٓ  ااجاشات اي از٥س١ ٚايعااٜس١ ٚاجضستثٓا٥ٝ   دصداز قسازات َٓ  ااجاشات اي از٥س١ ٚايعااٜس١ ٚاجضستثٓا٥ٝ   --99

  ايس٥ٝظ املباغس يهٌ عاٌَ.ايس٥ٝظ املباغس يهٌ عاٌَ.  اااااا

  ايتهًٝـ بطاعات ايعٌُ ااضاؾ١ٝ ٚاجْتداب ٚؾكا ؿاج١ ايعٌُ .ايتهًٝـ بطاعات ايعٌُ ااضاؾ١ٝ ٚاجْتداب ٚؾكا ؿاج١ ايعٌُ .--1010

  ١ ٚؼطني صٛزتٗا   اجملتُع١ ٚؼطني صٛزتٗا   اجملتُعايعٌُ ع٢ً ؼكٝل أٖداف اؾُعٝايعٌُ ع٢ً ؼكٝل أٖداف اؾُعٝ--1111

                  ًظ ااااز٠ًظ ااااز٠سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسااغساف ع٢ً مجٝع األقطاّ ٚايتأند َٔ  طٔ ضري عًُٗا ٚتٓؿٝر تٛجٝٗات فااغساف ع٢ً مجٝع األقطاّ ٚايتأند َٔ  طٔ ضري عًُٗا ٚتٓؿٝر تٛجٝٗات ف--1212

    ازاضسس١ املكرت سسات ايسسٛازا٠ َسسٔ أقطسساّ اؾُعٝسس١  سسٍٛ األْ ُسس١ ايدامًٝسس١ َٚسسا خيسسته بسؾسسع األاا٤  ازاضسس١ املكرت سسات ايسسٛازا٠ َسسٔ أقطسساّ اؾُعٝسس١  سسٍٛ األْ ُسس١ ايدامًٝسس١ َٚسسا خيسسته بسؾسسع األاا٤  --1313

  ..  ٚت ٜٛس ايعٌُ ٚزؾعٗا جملًظ ااااز٠ٚت ٜٛس ايعٌُ ٚزؾعٗا جملًظ ااااز٠    اااااا

                اضسستالّ ناؾسس١ املساضسسالت ايسس  تسسسا يًقُعٝسس١ ٚتطسسقًٝٗا ٚتصسسٓٝؿٗا ٚد ايتٗسسا يألقطسساّ املأتصسس١ اضسستالّ ناؾسس١ املساضسسالت ايسس  تسسسا يًقُعٝسس١ ٚتطسسقًٝٗا ٚتصسسٓٝؿٗا ٚد ايتٗسسا يألقطسساّ املأتصسس١ --1414

    ..١ ااجاب١ عًٝٗا َٚا اؽر بػأْٗا١ ااجاب١ عًٝٗا َٚا اؽر بػأْٗاٚعسض َا ًٜصّ ع٢ً ز٥ٝظ اؾُع١ٝ أٚ ْا٥ب٘ ٚايًقإ ايعا١ًَ َٚتابعٚعسض َا ًٜصّ ع٢ً ز٥ٝظ اؾُع١ٝ أٚ ْا٥ب٘ ٚايًقإ ايعا١ًَ َٚتابع  ااا ا

                      ألع سسا٤ يًتٛقٝسسع عًٝٗسسا  ألع سسا٤ يًتٛقٝسسع عًٝٗسسا  ؼسٜسسس قاضسسس اجتُاعسسات ايًقسسإ ايعاًَسس١ َٚتابعسس١ ْطسسأٗا ٚبعثٗسسا ي       ؼسٜسسس قاضسسس اجتُاعسسات ايًقسسإ ايعاًَسس١ َٚتابعسس١ ْطسسأٗا ٚبعثٗسسا ي       --1515

  ٚعسضٗا ع٢ً فًظ ااااز٠ . ٚعسضٗا ع٢ً فًظ ااااز٠ .   ا ااااا

ا اؾ ١ ع٢ً أَٛاٍ اؾُع١ٝ املٓكٛي١ ٚغري املٓكٛي١ ٚعسض َا ٜ سأ عًٝٗسا عًس٢ ايًقٓس١ املأتصس١     ا اؾ ١ ع٢ً أَٛاٍ اؾُع١ٝ املٓكٛي١ ٚغري املٓكٛي١ ٚعسض َا ٜ سأ عًٝٗسا عًس٢ ايًقٓس١ املأتصس١     --1616

  ابدا٤ ايسأٟ  ٝااا .ابدا٤ ايسأٟ  ٝااا .      اااااا

  َتابع١ ؼصٌٝ أجٛز عكازات اؾُع١ٝ ٚصٝاْتٗاَتابع١ ؼصٌٝ أجٛز عكازات اؾُع١ٝ ٚصٝاْتٗا--1717

  تكسٜس ايطٟٓٛ عٔ أْػ ١ اؾُع١ٝ ٚبسافٗا َٚٝصاْٝاتٗا.تكسٜس ايطٟٓٛ عٔ أْػ ١ اؾُع١ٝ ٚبسافٗا َٚٝصاْٝاتٗا.املػازن١   دعداا اياملػازن١   دعداا اي--1818
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                  ايطسسعٞ يتُٓٝسس١ ايع سس١ٜٛ باؾُعٝسس١ يالضسستؿاا٠ َسسٔ جٗسسٛا َٚطسسا١ُٖ أنسسرب عسسدا َسسٔ األع سسا٤       ايطسسعٞ يتُٓٝسس١ ايع سس١ٜٛ باؾُعٝسس١ يالضسستؿاا٠ َسسٔ جٗسسٛا َٚطسسا١ُٖ أنسسرب عسسدا َسسٔ األع سسا٤       --1919

  َٚتابع١ تطدٜد األع ا٤ ٚاملػرتنني جغرتاناتِٗ.َٚتابع١ تطدٜد األع ا٤ ٚاملػرتنني جغرتاناتِٗ.    اااااا

    ٛز اجتُاعات فًظ ااااز٠ دذا طًك َٓ٘ ذيو  ٛز اجتُاعات فًظ ااااز٠ دذا طًك َٓ٘ ذيو--2020

  ًقإ ايعا١ًَ املػه١ً َٔ قبٌ اجملًظ دذا طًك َٓ٘ ذيوًقإ ايعا١ًَ املػه١ً َٔ قبٌ اجملًظ دذا طًك َٓ٘ ذيواملػازن١   اياملػازن١   اي--2121

  دعداا تكسٜس غٗسٟ عٔ ضري ايعٌُ   اؾُع١ٝ ٚعسض٘ ع٢ً فًظ ااااز٠.دعداا تكسٜس غٗسٟ عٔ ضري ايعٌُ   اؾُع١ٝ ٚعسض٘ ع٢ً فًظ ااااز٠.--2222

املتابع١ املطتُس٠ َع زؤضا٤ األقطساّ ٚايًقسإ َسٔ مسالٍ ايتكسازٜس ٚاججتُاعسات ايدٚزٜس١ يتحكٝسل         املتابع١ املطتُس٠ َع زؤضا٤ األقطساّ ٚايًقسإ َسٔ مسالٍ ايتكسازٜس ٚاججتُاعسات ايدٚزٜس١ يتحكٝسل         --2323

  أٖداف اؾُع١ٝ. أٖداف اؾُع١ٝ.       اااااا

١ٝ ع٢ً اؿًل ٚاملهاتك ٚاجملُعات ٚاجطالع ع٢ً ضسري ايدزاضس١ ٚايهتابس١    ١ٝ ع٢ً اؿًل ٚاملهاتك ٚاجملُعات ٚاجطالع ع٢ً ضسري ايدزاضس١ ٚايهتابس١    ايكٝاّ ظٛجت َٝداْايكٝاّ ظٛجت َٝداْ--2424

  ملدٜس ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ عُا ٚجد ؾٝٗا َٔ مًٌ أٚ تكصري ملعاؾت٘ .ملدٜس ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ عُا ٚجد ؾٝٗا َٔ مًٌ أٚ تكصري ملعاؾت٘ .    اااااا

  ايكٝاّ بأ١ٜ أعُاٍ ٜهًـ بٗا َٔ قبٌ فًظ ااااز٠.ايكٝاّ بأ١ٜ أعُاٍ ٜهًـ بٗا َٔ قبٌ فًظ ااااز٠.--2525

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك . غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك . --11

  ..  ٍ ايعٌُ اـريٍٟ ايعٌُ اـريٟمرب٠   فامرب٠   فا--22

  غأص١ٝ قٝاا١ٜ .غأص١ٝ قٝاا١ٜ .--33

  ايكدز٠ ع٢ً تٓ ِٝ ٚتٓطٝل ايعٌُ .ايكدز٠ ع٢ً تٓ ِٝ ٚتٓطٝل ايعٌُ .--44

  ايكدز٠ ع٢ً قٝاا٠ اآلمسٜٔ ٚايعٌُ ضُٔ ؾسٜل ايعٌُ .ايكدز٠ ع٢ً قٝاا٠ اآلمسٜٔ ٚايعٌُ ضُٔ ؾسٜل ايعٌُ .--55

  دجاا٠ اضتأداّ اؿاضك اآليٞ .دجاا٠ اضتأداّ اؿاضك اآليٞ .--66
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

11--66  
َٓطل غؤٕٚ املهاتك َٓطل غؤٕٚ املهاتك 

  ٚاجملُعاتٚاجملُعات
  َدٜس اؾُع١َٝدٜس اؾُع١ٝ  ١١دااز٠ اؾُعٝدااز٠ اؾُعٝ

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  ايتٓطٝل بني َهاتك ااغساف ٚاجملُعات ٚأقطاّ اؾُع١ٝ ٚعالج املػهالت ٚتريٌٝ ايصعٛبات .ايتٓطٝل بني َهاتك ااغساف ٚاجملُعات ٚأقطاّ اؾُع١ٝ ٚعالج املػهالت ٚتريٌٝ ايصعٛبات .--11

  َطاعد٠ املهاتك ٚاجملُعات   تٛؾري اي اقات ايبػس١ٜ .َطاعد٠ املهاتك ٚاجملُعات   تٛؾري اي اقات ايبػس١ٜ .--22

  َتابع١ ت بٝل األْ ١ُ ٚايتعًُٝات املبًػ١ يًقٗات املرنٛز٠ ٚاملطاعد٠   ت بٝكٗا .َتابع١ ت بٝل األْ ١ُ ٚايتعًُٝات املبًػ١ يًقٗات املرنٛز٠ ٚاملطاعد٠   ت بٝكٗا .--33

  َتابع١ ٚصٍٛ األٚاَس يًُهاتك ٚاجملُعات .َتابع١ ٚصٍٛ األٚاَس يًُهاتك ٚاجملُعات .--44

  اقرتاح املػسؾني ع٢ً املهاتك ٚاجملُعات ٚاؿًل ٚايسؾع يس٥ٝط٘ املباغس .اقرتاح املػسؾني ع٢ً املهاتك ٚاجملُعات ٚاؿًل ٚايسؾع يس٥ٝط٘ املباغس .--55

عكد ٚتٓطٝل ايًكسا٤ات َسع َسدٜسٟ املهاتسك ٚاجملُعسات ملتابعس١ اـ سر ٚتسريٌٝ ايصسعٛبات ٚ سٌ           عكد ٚتٓطٝل ايًكسا٤ات َسع َسدٜسٟ املهاتسك ٚاجملُعسات ملتابعس١ اـ سر ٚتسريٌٝ ايصسعٛبات ٚ سٌ           --66

  املػانٌ اي  تعرتض ضري ايعٌُ .املػانٌ اي  تعرتض ضري ايعٌُ .  ااااا  

  اجات املهاتك ٚاجملُعات   اؾُع١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً تٛؾريٖا .اجات املهاتك ٚاجملُعات   اؾُع١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً تٛؾريٖا .َتابع١ طًبات ٚا تَٝتابع١ طًبات ٚا تٝ--77

  ايتٓطٝل َع املهاتك ٚاجملُعات  ٍٛ تٓؿٝر ايرباَط ٚاألْػ ١ املؿٝد٠ .ايتٓطٝل َع املهاتك ٚاجملُعات  ٍٛ تٓؿٝر ايرباَط ٚاألْػ ١ املؿٝد٠ .--88

ااغسسسساف عًسسس٢ اججتُاعسسسات ايسسس  تعكسسسد ملسسسدزا٤ املهاتسسسك ٚاجملُعسسسات ٚدعسسسداا جسسسدٍٚ األعُسسساٍ           ااغسسسساف عًسسس٢ اججتُاعسسسات ايسسس  تعكسسسد ملسسسدزا٤ املهاتسسسك ٚاجملُعسسسات ٚدعسسسداا جسسسدٍٚ األعُسسساٍ           --99

  ٚا اضس ٚتٛقٝعٗا َٔ األع ا٤ .ٚا اضس ٚتٛقٝعٗا َٔ األع ا٤ .ااااا  

غسسساف ٚاملتابعسس١ يطسسقالت َهاتسسك ااغسسساف  ٚاجملُعسسات ٚتسامٝصسسٗا ٚناؾسس١ املساضسسالت               غسسساف ٚاملتابعسس١ يطسسقالت َهاتسسك ااغسسساف  ٚاجملُعسسات ٚتسامٝصسسٗا ٚناؾسس١ املساضسسالت               اااا--1010

  ايصااز٠  ٚايٛازا٠ املتعًك١ بٗا .ايصااز٠  ٚايٛازا٠ املتعًك١ بٗا .ااااا  

  ايكٝاّ بايصٜازات ايتؿكد١ٜ ملهاتك ااغساف ٚاجملُعات ٚايٛقٛف ع٢ً ضري ايعٌُ ؾٝٗا . ايكٝاّ بايصٜازات ايتؿكد١ٜ ملهاتك ااغساف ٚاجملُعات ٚايٛقٛف ع٢ً ضري ايعٌُ ؾٝٗا . --1111

  عرتض ضري ايعٌُ ٚزؾع٘ يس٥ٝط٘ املباغس .عرتض ضري ايعٌُ ٚزؾع٘ يس٥ٝط٘ املباغس .دعداا تكازٜس اٚز١ٜ عٔ ضري ايعٌُ ٚايصعٛبات اي  تدعداا تكازٜس اٚز١ٜ عٔ ضري ايعٌُ ٚايصعٛبات اي  ت--1212

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .--1313

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك .غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك .--11

  مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني   فاٍ ااااز٠ .مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني   فاٍ ااااز٠ .--22

  ايكدز٠ ع٢ً ايعٌُ َع اآلمسٜٔ .ايكدز٠ ع٢ً ايعٌُ َع اآلمسٜٔ .--33
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  لزٟٗط املباشزلزٟٗط املباشزاا  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس اؾُع١َٝدٜس اؾُع١ٝ  َهتك املدٜسَهتك املدٜس  ضهستري َدٜس اؾُع١ٝضهستري َدٜس اؾُع١ٝ  77--11
  

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  ..  تٓ ِٝ َٛاعٝد اجتُاعات َدٜس اؾُع١ٝتٓ ِٝ َٛاعٝد اجتُاعات َدٜس اؾُع١ٝ--11

  ..  تٓطٝل اججتُاعات ٚدعداا ا اضس اـاص١ بٗا ٚتٛقٝعٗا َٔ املأتصنيتٓطٝل اججتُاعات ٚدعداا ا اضس اـاص١ بٗا ٚتٛقٝعٗا َٔ املأتصني--22

  ..  تك املدٜستك املدٜس َه َهد د ااغساف ع٢ً اضتالّ ٚتطًِٝ ايسضا٥ٌ ايصااز٠ ٚايٛازا٠ َٔ ٚااغساف ع٢ً اضتالّ ٚتطًِٝ ايسضا٥ٌ ايصااز٠ ٚايٛازا٠ َٔ ٚ--33

  ..  اضتكباٍ ايربٜد ايعااٟ ٚاجيهرتْٚٞ ٚعسض٘ ع٢ً املدٜساضتكباٍ ايربٜد ايعااٟ ٚاجيهرتْٚٞ ٚعسض٘ ع٢ً املدٜس--44

  ..   ؿ  املساضالت ٚايتكازٜس ٚناؾ١ املطتٓدات ٚتصٓٝؿٗا   املًؿات ؿ  املساضالت ٚايتكازٜس ٚناؾ١ املطتٓدات ٚتصٓٝؿٗا   املًؿات--55

                                  ااغسسساف عًسس٢ ػٗٝسسص ٚتٛشٜسسع ايكسسسازات ايصسسااز٠ عسسٔ املسسدٜس َٚتابعسس١ ٚصسسٛاا يًقٗسسات املعٓٝسس١          ااغسسساف عًسس٢ ػٗٝسسص ٚتٛشٜسسع ايكسسسازات ايصسسااز٠ عسسٔ املسسدٜس َٚتابعسس١ ٚصسسٛاا يًقٗسسات املعٓٝسس١          --66

  ..  اؾُع١ٝاؾُع١ٝ      اااااا

  ..    املًؿات ذات اي ابع ايطسٟ   َهإ َٓاضك  املًؿات ذات اي ابع ايطسٟ   َهإ َٓاضك ؿ ؿ--77

  ..  دجسا٤ اجتصاجت اـاص١ بايعٌُ ٚايسا ع٢ً مجٝع املهاملات اااتؿ١ٝ اـاص١ باملدٜسدجسا٤ اجتصاجت اـاص١ بايعٌُ ٚايسا ع٢ً مجٝع املهاملات اااتؿ١ٝ اـاص١ باملدٜس--88

  ..  ايكٝاّ فا ٜهًـ ب٘ َٔ أعُاٍ ذات عالق١ بعًُ٘ايكٝاّ فا ٜهًـ ب٘ َٔ أعُاٍ ذات عالق١ بعًُ٘--99

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  ..  غٗاا٠ ايثا١ْٜٛغٗاا٠ ايثا١ْٜٛ--11

  ..  ١ٜ١ٜ  أعُاٍ ايطهستاز  أعُاٍ ايطهستاز  ضٓتنيضٓتنيمد١َ ج تكٌ عٔ مد١َ ج تكٌ عٔ --22

  ..  دجاا٠ اؿاضك اآليٞدجاا٠ اؿاضك اآليٞ--33

  ..  ايًٝاق١ ٚ طٔ ايتصسف   ايتعاٌَ َع اآلمسٜٔايًٝاق١ ٚ طٔ ايتصسف   ايتعاٌَ َع اآلمسٜٔ--44
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  ٔظاٟف األقضاً التٍفٗذٖٛ :ٔظاٟف األقضاً التٍفٗذٖٛ :  --22

  اصي الٕظٗفٛاصي الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ
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  (  األقضاً التٍفٗذٖٛ :(  األقضاً التٍفٗذٖٛ :22
  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس اؾُع١َٝدٜس اؾُع١ٝ  ػؤٕٚ ااااز١ٜػؤٕٚ ااااز١ٜقطِ ايقطِ اي  ز٥ٝظ قطِ ايػؤٕٚ ااااز١ٜز٥ٝظ قطِ ايػؤٕٚ ااااز١ٜ  11--11--22

  ٔالٕاجبات :ٔالٕاجبات :  * املّاً* املّاً

  ( ايتأند َٔ ت بٝل األْ ١ُ ٚايًٛا٥  ٚايتعًُٝات اـاص١ بػؤٕٚ ايعاًَني َع َٓطٛبٞ اؾُع١ٝ .( ايتأند َٔ ت بٝل األْ ١ُ ٚايًٛا٥  ٚايتعًُٝات اـاص١ بػؤٕٚ ايعاًَني َع َٓطٛبٞ اؾُع١ٝ .  11) ) 

              ( ااغسسساف عًسس٢  ؿسس  املطسستٓدات ٚتٛسٝكٗسسا ٚت بٝسسل ضٝاضسسات اؾُعٝسس١ اـاصسس١ بتسسداٚاا َٚسسد٠     ( ااغسسساف عًسس٢  ؿسس  املطسستٓدات ٚتٛسٝكٗسسا ٚت بٝسسل ضٝاضسسات اؾُعٝسس١ اـاصسس١ بتسسداٚاا َٚسسد٠       22) ) 

  اج تؿات بٗا  .اج تؿات بٗا  .  اااااا

  ٚاجملُعات .ٚاجملُعات .  ااغسافااغساف  ( دعداا َػسٚع َٛاش١ْ ايٛتا٥ـ يًقُع١ٝ بايتٓطٝل َع األقطاّ َٚهاتك( دعداا َػسٚع َٛاش١ْ ايٛتا٥ـ يًقُع١ٝ بايتٓطٝل َع األقطاّ َٚهاتك  33) ) 

( ايعُسٌ عًسس٢ غسسػٌ ايٛتسسا٥ـ اااازٜسس١ بايهؿسسا٤ات املٓاضسب١ طبكسسا  يًٛصسسـ ايسسٛتٝؿٞ بايتٓطسسٝل َسسع   ( ايعُسٌ عًسس٢ غسسػٌ ايٛتسسا٥ـ اااازٜسس١ بايهؿسسا٤ات املٓاضسب١ طبكسسا  يًٛصسسـ ايسسٛتٝؿٞ بايتٓطسسٝل َسسع     44) ) 

  األقطاّ ٚاملهاتك ٚاجملُعات .األقطاّ ٚاملهاتك ٚاجملُعات .    اااااا

ّ     ( اضسستهُاٍ دجسسسا٤ات ايتٛتٝسسـ   اؾُعٝسس١ ٚايت   ( اضسستهُاٍ دجسسسا٤ات ايتٛتٝسسـ   اؾُعٝسس١ ٚايت     55) )  ّ     أنسسد َسسٔ َباغسسستِٗ ألعُسسااِ طبكسسا  يًٓ سسا                   أنسسد َسسٔ َباغسسستِٗ ألعُسسااِ طبكسسا  يًٓ سسا

  ٚايًٛا٥   .ٚايًٛا٥   .  اااااا

  ( اضتهُاٍ دجسا٤ات ايرتق١ٝ ٚاجْتداب ٚدْٗا٤ اـد١َ ٚغري ذيو َٔ اـدَات ايالش١َ يًعاًَني .( اضتهُاٍ دجسا٤ات ايرتق١ٝ ٚاجْتداب ٚدْٗا٤ اـد١َ ٚغري ذيو َٔ اـدَات ايالش١َ يًعاًَني .  66) ) 

                  ( ااغسسسساف عًسسس٢ دعسسسداا َطسسسريات ايسٚاتسسسك ٚاملهاؾسسسيت ٚايبسسسدجت بأْٛاعٗسسسا ٚصسسسسؾٗا يًعسسساًَني   ( ااغسسسساف عًسسس٢ دعسسسداا َطسسسريات ايسٚاتسسسك ٚاملهاؾسسسيت ٚايبسسسدجت بأْٛاعٗسسسا ٚصسسسسؾٗا يًعسسساًَني     77) ) 

  بايتٓطٝل َع قطِ ايػؤٕٚ املاي١ٝ .بايتٓطٝل َع قطِ ايػؤٕٚ املاي١ٝ .    اااااا

  ( ااغساف ع٢ً تٓ ِٝ ٚ ؿ  ًَؿات ايعاًَني باؾُع١ٝ .( ااغساف ع٢ً تٓ ِٝ ٚ ؿ  ًَؿات ايعاًَني باؾُع١ٝ .  88) ) 

( ايتحكل َٔ ايتصاّ املسٛتؿني بايسدٚاّ   اؾُعٝس١ ٚتٛابعٗسا َٚساقبس١ اؿ سٛز ٚاجْصسساف ٚ طسِ         ( ايتحكل َٔ ايتصاّ املسٛتؿني بايسدٚاّ   اؾُعٝس١ ٚتٛابعٗسا َٚساقبس١ اؿ سٛز ٚاجْصسساف ٚ طسِ           99) ) 

  أٜاّ ٚضاعات ايػٝاب . أٜاّ ٚضاعات ايػٝاب .     اااااا

  ًني َثٌ ايتعازٜـ ٚايب اقات ٚغريٖا .ًني َثٌ ايتعازٜـ ٚايب اقات ٚغريٖا .( ااغساف ع٢ً تكدِٜ اـدَات اي سٚز١ٜ يًعاَ( ااغساف ع٢ً تكدِٜ اـدَات اي سٚز١ٜ يًعاَ  1010) ) 

  ( َتابع١ تٛؾري ٚضا٥ٌ اؿساض١ ملباْٞ اؾُع١ٝ ٚٚضا٥ٌ ايطال١َ ٚاجْتكاٍ ٚاجتصاجت ااااز١ٜ .( َتابع١ تٛؾري ٚضا٥ٌ اؿساض١ ملباْٞ اؾُع١ٝ ٚٚضا٥ٌ ايطال١َ ٚاجْتكاٍ ٚاجتصاجت ااااز١ٜ .  1111) ) 

( دعداا ايتكازٜس ايدٚز١ٜ ٚتكدأٗا ملدٜس اؾُع١ٝ عٔ ضري ايعٌُ   ايكطِ َٚٓقصات٘ ٚا تٝاجات٘ ( دعداا ايتكازٜس ايدٚز١ٜ ٚتكدأٗا ملدٜس اؾُع١ٝ عٔ ضري ايعٌُ   ايكطِ َٚٓقصات٘ ٚا تٝاجات٘   1212) ) 

  ٌ ٚاجقرتا ات ايهؿ١ًٝ عًٗا .ٌ ٚاجقرتا ات ايهؿ١ًٝ عًٗا .ٚاملػهالت اي  تٛاج٘ ضري ايعُٚاملػهالت اي  تٛاج٘ ضري ايعُ

  شػن الٕظٗفٛ :شػن الٕظٗفٛ :  وتطمباتوتطمبات* * 

  غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك .غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك .  --11

  مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني   فاٍ ااااز٠ .مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني   فاٍ ااااز٠ .  --22

  ايكدز٠ ع٢ً ؼٌُ ضػٛش ايعٌُ .ايكدز٠ ع٢ً ؼٌُ ضػٛش ايعٌُ .  --33
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس اؾُع١َٝدٜس اؾُع١ٝ  َهتك اجتصاجت ااااز١َٜهتك اجتصاجت ااااز١ٜ  َطاعد داازَٟطاعد داازٟ  22--11--22

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

                        اضسستالّ اـ ابسسات ايسسٛازا٠ يًقُعٝسس١ ٚقٝسسدٖا   ايسسٛازا ايعسساّ سسسِ عسضسسٗا عًسس٢ َسسدٜس اؾُعٝسس١           اضسستالّ اـ ابسسات ايسسٛازا٠ يًقُعٝسس١ ٚقٝسسدٖا   ايسسٛازا ايعسساّ سسسِ عسضسسٗا عًسس٢ َسسدٜس اؾُعٝسس١           --11

  ز٥ٝطٗا ا ايتٗا يًكطِ املأته.ز٥ٝطٗا ا ايتٗا يًكطِ املأته.  أٚأٚ  اااااا

تٓ ِٝ األٚزام ايسٛازا٠ يًقُعٝس١   ًَؿسات ماصس١   قطسِ ايسٛازا ٚاج تؿسات بأصسٛاا أٚ صسٛزٖا          تٓ ِٝ األٚزام ايسٛازا٠ يًقُعٝس١   ًَؿسات ماصس١   قطسِ ايسٛازا ٚاج تؿسات بأصسٛاا أٚ صسٛزٖا          --22

   طك تٛجٝ٘ ااااز٠   ًَـ ايٛازا ايعاّ طك تٛجٝ٘ ااااز٠   ًَـ ايٛازا ايعاّ  اااااا

  تطًِٝ اـ ابات ٚاملعاَالت يألقطاّ ايدام١ًٝ ٚايتأند َٔ ٚصٛاا.تطًِٝ اـ ابات ٚاملعاَالت يألقطاّ ايدام١ًٝ ٚايتأند َٔ ٚصٛاا.--33

تطقٌٝ اـ ابات ايصااز٠ َٔ اؾُع١ٝ بعد تٛقٝعٗا َٔ صا ك ايصال ١ٝ   اؾرت ايصااز ايعساّ  تطقٌٝ اـ ابات ايصااز٠ َٔ اؾُع١ٝ بعد تٛقٝعٗا َٔ صا ك ايصال ١ٝ   اؾرت ايصااز ايعساّ  --44

  ١ً ديٝٗا.١ً ديٝٗا.ٚتٛاٜعٗا   ضقٌ تطًِٝ  املعاَالت يًربٜد أٚ اؾٗات املسضٚتٛاٜعٗا   ضقٌ تطًِٝ  املعاَالت يًربٜد أٚ اؾٗات املسضاااااا

  اج تؿات بصٛز اـ ابات ٚاملعاَالت ايصااز٠   ًَـ ايصااز ايعاّ.اج تؿات بصٛز اـ ابات ٚاملعاَالت ايصااز٠   ًَـ ايصااز ايعاّ.--55

ٖا ٚدٜ ساح اؾٗس١   ٖا ٚدٜ ساح اؾٗس١   ٚزٚزتطدٜد قٝسٛا املعساَالت ٚاـ ابسات ايصسااز٠   ضسقٌ ايسٛازا ٚايتٜٓٛس٘ بصسد        تطدٜد قٝسٛا املعساَالت ٚاـ ابسات ايصسااز٠   ضسقٌ ايسٛازا ٚايتٜٓٛس٘ بصسد        --66

  املسض١ً ديٝٗا.املسض١ً ديٝٗا.  اااااا

  دزضاٍ اـ ابات ايصااز٠ َٔ اؾُع١ٝ عرب ايؿانظ عٓد اؿاج١.دزضاٍ اـ ابات ايصااز٠ َٔ اؾُع١ٝ عرب ايؿانظ عٓد اؿاج١.--77

  ..  ٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ايكٝاّ فا ٜطايكٝاّ فا ٜط--88

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  ..  ايػٗاا٠ املتٛض ١ايػٗاا٠ املتٛض ١--11

  ..  ( ض١ٓ   أعُاٍ اجتصاجت ااااز١ٜ( ض١ٓ   أعُاٍ اجتصاجت ااااز11١ٜمرب٠ ج تكٌ عٔ )مرب٠ ج تكٌ عٔ )--22

  ..  دجاا٠ اضتأداّ اؿاضك اآليٞدجاا٠ اضتأداّ اؿاضك اآليٞ--33

  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس اؾُع١َٝدٜس اؾُع١ٝ  نينيَهتك غؤٕٚ املٛتؿَهتك غؤٕٚ املٛتؿ  َدقل غؤٕٚ املٛتؿنيَدقل غؤٕٚ املٛتؿني  33--11--22

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  تدقٝل دجسا٤ات  ٚقٛاعد غؤٕٚ املٛتؿني ع٢ً ض٤ٛ يٛا٥  اـد١َ باؾُع١ٝ.تدقٝل دجسا٤ات  ٚقٛاعد غؤٕٚ املٛتؿني ع٢ً ض٤ٛ يٛا٥  اـد١َ باؾُع١ٝ.--11

  تدقٝل ٚؾحه َطٛغات ايتعٝني ٚايرتق١ٝ ٚايٓكٌ.تدقٝل ٚؾحه َطٛغات ايتعٝني ٚايرتق١ٝ ٚايٓكٌ.--22

  دعداا َطريات زٚاتك ايعاًَني َٚهاؾيتِٗ ٚاضتحكاقاتِٗ املاي١ٝ.دعداا َطريات زٚاتك ايعاًَني َٚهاؾيتِٗ ٚاضتحكاقاتِٗ املاي١ٝ.--33

  ّ أٚزاقِٗ ٚنيؾ١ َطٛغات ايتعٝني.ّ أٚزاقِٗ ٚنيؾ١ َطٛغات ايتعٝني.ؾت  ًَؿات املٛتؿني ٚاملعًُني اؾدا ٚاضتالؾت  ًَؿات املٛتؿني ٚاملعًُني اؾدا ٚاضتال--44

دعداا عكٛا ايعاًَني   اؾُع١ٝ ٚايتأند َٔ َ ابكتٗا يٓ اّ اـد١َ   اؾُعٝس١ ٚتٛقٝعٗسا َسٔ    دعداا عكٛا ايعاًَني   اؾُع١ٝ ٚايتأند َٔ َ ابكتٗا يٓ اّ اـد١َ   اؾُعٝس١ ٚتٛقٝعٗسا َسٔ    --55

  صا ك ايصال ١ٝ.صا ك ايصال ١ٝ.    اااااا

  اج تؿات بهاؾ١ عكٛا ايعاًَني   اؾُع١ٝ ٚؼت َطؤٚيٝت٘ َٚتابع١ ػدٜدٖا.اج تؿات بهاؾ١ عكٛا ايعاًَني   اؾُع١ٝ ٚؼت َطؤٚيٝت٘ َٚتابع١ ػدٜدٖا.--66
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  اضتحكاقٗا عٓد طًبٗا ٚؼدٜد ايسصٝد املتبكٞ.اضتحكاقٗا عٓد طًبٗا ٚؼدٜد ايسصٝد املتبكٞ.  َتابع١ دجاشات ايعاًَني ٚايتأند َٔ َد٣َتابع١ دجاشات ايعاًَني ٚايتأند َٔ َد٣--77

دعسداا قسسسازات َسسٓ  ااجسساشات بأْٛاعٗسسا ٚتٛقٝعٗسسا َسسٔ صسسا ك ايصسسال ١ٝ ٚدغسسعاز ايػسسؤٕٚ املايٝسس١  دعسداا قسسسازات َسسٓ  ااجسساشات بأْٛاعٗسسا ٚتٛقٝعٗسسا َسسٔ صسسا ك ايصسسال ١ٝ ٚدغسسعاز ايػسسؤٕٚ املايٝسس١  --88

  بٓطأ١ َٔ ايكساز.بٓطأ١ َٔ ايكساز.    اااااا

  داماٍ بٝاْات ايعاًَني   اؿاضك اآليٞ َٚتابع١ دضاؾ١ أٚ تعدٌٜ َا ٜ سأ عًٝٗا.داماٍ بٝاْات ايعاًَني   اؿاضك اآليٞ َٚتابع١ دضاؾ١ أٚ تعدٌٜ َا ٜ سأ عًٝٗا.--99

        ضسسس ايرتقٝسس١ ٚدعسسداا َػسسسٚع َٝصاْٝسس١ ٚتسسا٥ـ اؾُعٝسس١ بايتٓطسسٝل َسسع   ضسسس ايرتقٝسس١ ٚدعسسداا َػسسسٚع َٝصاْٝسس١ ٚتسسا٥ـ اؾُعٝسس١ بايتٓطسسٝل َسسع   املػسسازن١   دعسسداا قااملػسسازن١   دعسسداا قا--1010

  األقطاّ األمس٣.األقطاّ األمس٣.    اااااا

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘.ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘.--1111

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ .غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ .--11

    غؤٕٚ املٛتؿني .  غؤٕٚ املٛتؿني .ضٓتني ضٓتني مد١َ ج تكٌ عٔ مد١َ ج تكٌ عٔ --22

  يٞ .يٞ .ايكدز٠ ع٢ً اضتأداّ بساَط اؿاضك اآلايكدز٠ ع٢ً اضتأداّ بساَط اؿاضك اآل--33

  املعسؾ١ بأْ ١ُ اـد١َ   اؾُع١ٝ ٚغسٚطٗا .املعسؾ١ بأْ ١ُ اـد١َ   اؾُع١ٝ ٚغسٚطٗا .--44
  

  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  ز٥ٝظ قطِ ايػؤٕٚ ااااز١ٜز٥ٝظ قطِ ايػؤٕٚ ااااز١ٜ  ايػؤٕٚ ااااز١ٜايػؤٕٚ ااااز١ٜ  َػسف مدَات دااز١َٜػسف مدَات دااز١ٜ  44--11--22

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

 املٛاعٝسد ا سدا٠ بعسد     املٛاعٝسد ا سدا٠ بعسد    اضتكباٍ طًبات أقطاّ اؾُع١ٝ َٔ اج تٝاجات ااااز١ٜ يًعٌُ ٚتأَٝٓٗسا   اضتكباٍ طًبات أقطاّ اؾُع١ٝ َٔ اج تٝاجات ااااز١ٜ يًعٌُ ٚتأَٝٓٗسا   --11

  اعتُااٖا َٔ صا ك ايصال ١ٝ .اعتُااٖا َٔ صا ك ايصال ١ٝ .

  َتابع١ تأَني املػرتٜات َٔ ايًٛاشّ املهتب١ٝ ٚتصٓٝؿٗا ٚااغساف ع٢ً تٛزٜدٖا ٚتٛشٜعٗا .َتابع١ تأَني املػرتٜات َٔ ايًٛاشّ املهتب١ٝ ٚتصٓٝؿٗا ٚااغساف ع٢ً تٛزٜدٖا ٚتٛشٜعٗا .--22

  َتابع١ طًبات تأَني مدَات ايهٗسبا٤ ٚاملا٤ ٚاْك اعٗا ٚضدااٖا .َتابع١ طًبات تأَني مدَات ايهٗسبا٤ ٚاملا٤ ٚاْك اعٗا ٚضدااٖا .--33

  ..ٚضدااٖا ٚضدااٖا تـ ٚاجْرتْت تـ ٚاجْرتْت اااااااؾٛاجت ٚاؾٛاجت ٚٚضا٥ٌ اجتصاٍ نٚضا٥ٌ اجتصاٍ نمدَات مدَات تأَني تأَني طًبات طًبات َتابع١ َتابع١ --44

  ااغساف ع٢ً ايصٝا١ْ ايدٚز١ٜ يألجٗص٠ ٚاملعدات ٚاآلجت ٚغريٖا .ااغساف ع٢ً ايصٝا١ْ ايدٚز١ٜ يألجٗص٠ ٚاملعدات ٚاآلجت ٚغريٖا .--55

  ت١٦ٝٗ أَانٔ ايعٌُ فا ؼتاج٘ َٔ أعُاٍ ايصٝا١ْ ٚااْاز٠ ٚايتهٝٝـ ٚايٓ اؾ١ ٚغريٖا .ت١٦ٝٗ أَانٔ ايعٌُ فا ؼتاج٘ َٔ أعُاٍ ايصٝا١ْ ٚااْاز٠ ٚايتهٝٝـ ٚايٓ اؾ١ ٚغريٖا .--66

  دعداا ٚت١٦ٝٗ أَانٔ اججتُاعات َٚت ًبات اي ٝاؾ١ ٚاؿؿالت .دعداا ٚت١٦ٝٗ أَانٔ اججتُاعات َٚت ًبات اي ٝاؾ١ ٚاؿؿالت .--77

  )) َطٓد ملٛتـ آمس (()) َطٓد ملٛتـ آمس ((  زات اؾُع١ٝ َٚتابع١ اضتأداَٗا ٚصٝاْتٗا .زات اؾُع١ٝ َٚتابع١ اضتأداَٗا ٚصٝاْتٗا .ااغساف ع٢ً اضتأداّ ضٝاااغساف ع٢ً اضتأداّ ضٝا--88

ااغساف عًس٢ دسبسات ٚتطسقٌٝ أصسٍٛ اؾُعٝس١ ايثابتس١ ٚاملٓكٛيس١ َٚتابعس١ دجسسا٤ات اؿصسٍٛ عًس٢             ااغساف عًس٢ دسبسات ٚتطسقٌٝ أصسٍٛ اؾُعٝس١ ايثابتس١ ٚاملٓكٛيس١ َٚتابعس١ دجسسا٤ات اؿصسٍٛ عًس٢             --99

  صهٛى املًه١ٝ ٚتطًُٝٗا يإلااز٠ .صهٛى املًه١ٝ ٚتطًُٝٗا يإلااز٠ .ااااا  

  املٓكٛي١ ٚاضتالَٗا ٚتطًُٝٗا .املٓكٛي١ ٚاضتالَٗا ٚتطًُٝٗا .َٚٚتابع١ عًُٝات جسا األصٍٛ ايثابت١ َتابع١ عًُٝات جسا األصٍٛ ايثابت١ --1010

  تطٌٗٝ ١َُٗ ضؿس ٚتٓكالت َٛتؿٞ اؾُع١ٝ   املٗاّ املٛن١ً ديِٝٗ .تطٌٗٝ ١َُٗ ضؿس ٚتٓكالت َٛتؿٞ اؾُع١ٝ   املٗاّ املٛن١ً ديِٝٗ .--1111

  دعداا تكازٜس اٚز١ٜ عُا ٜعرتض ضري ايعٌُ ٚزؾع٘ يس٥ٝط٘ املباغس .دعداا تكازٜس اٚز١ٜ عُا ٜعرتض ضري ايعٌُ ٚزؾع٘ يس٥ٝط٘ املباغس .--1212
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  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .--1111

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ ايعا١َ .غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ ايعا١َ .--11

  عُاٍ مماس١ً .عُاٍ مماس١ً .مرب٠ ج تكٌ عٔ ضٓتني   أمرب٠ ج تكٌ عٔ ضٓتني   أ--22

  ايكدز٠ ع٢ً اضتأداّ اؿاضك اآليٞ .ايكدز٠ ع٢ً اضتأداّ اؿاضك اآليٞ .--33

  ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اآلمسٜٔ .ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اآلمسٜٔ .--44
  

  
  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس اؾُع١َٝدٜس اؾُع١ٝ  دااز٠ اؾُع١ٝ ٚتٛابعٗادااز٠ اؾُع١ٝ ٚتٛابعٗا  ضا٥لضا٥ل  55--11--22

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  قٝاا٠ َسنبات اؾُع١ٝ  طك م ١ ايعٌُ.قٝاا٠ َسنبات اؾُع١ٝ  طك م ١ ايعٌُ.--11

  اعٝد ايطري ذٖابا  ٚدٜابا .اعٝد ايطري ذٖابا  ٚدٜابا .اجيتصاّ فٛاجيتصاّ فٛ--22

  تعب١٦ املسنبات بايٛقٛا ٚتؿكد  ايتٗا ٚا تٝاجاتٗا يًصٝا١ْ ٚااصالح بػهٌ اٚزٟ.تعب١٦ املسنبات بايٛقٛا ٚتؿكد  ايتٗا ٚا تٝاجاتٗا يًصٝا١ْ ٚااصالح بػهٌ اٚزٟ.--33

  دصالح األع اٍ ايبطٝ ١ اي  ت سأ ع٢ً املسنبات أسٓا٤ ايكٝاا٠ ٚدبالؽ ز٥ٝط٘ عٔ ذيو.دصالح األع اٍ ايبطٝ ١ اي  ت سأ ع٢ً املسنبات أسٓا٤ ايكٝاا٠ ٚدبالؽ ز٥ٝط٘ عٔ ذيو.--44

  تٓ ٝـ ايطٝاز٠ َٔ ايدامٌ ٚاـازج.تٓ ٝـ ايطٝاز٠ َٔ ايدامٌ ٚاـازج.--55

  َٗا ٖٚٛ َطؤٍٚ عٓٗا.َٗا ٖٚٛ َطؤٍٚ عٓٗا.تعترب ايطٝاز٠   عٗدت٘ َٓر اضتالتعترب ايطٝاز٠   عٗدت٘ َٓر اضتال--66

  اجيتصاّ بكٛاعد ٚتعًُٝات املسٚز.اجيتصاّ بكٛاعد ٚتعًُٝات املسٚز.--77

  ايكٝاّ بدٜصاٍ ايسضا٥ٌ املسض١ً يًربٜد ٚاااازات األمس٣ ٚاألؾساا .ايكٝاّ بدٜصاٍ ايسضا٥ٌ املسض١ً يًربٜد ٚاااازات األمس٣ ٚاألؾساا .--88

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘.ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘.--99

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  ايكدز٠ ع٢ً ايهتاب١ ٚايكسا٠٤.ايكدز٠ ع٢ً ايهتاب١ ٚايكسا٠٤.--11

  ملؿعٍٛ.ملؿعٍٛ.اؿصٍٛ ع٢ً زمص١ قٝاا٠ ضاز١ٜ ااؿصٍٛ ع٢ً زمص١ قٝاا٠ ضاز١ٜ ا--22

  ( ض١ٓ.( ض22.١ٓمرب٠   قٝاا٠ املسنبات ج تكٌ عٔ )مرب٠   قٝاا٠ املسنبات ج تكٌ عٔ )--33

  املعسؾ١ بكٛاعد ٚتعًُٝات قٝاا٠ املسنبات.املعسؾ١ بكٛاعد ٚتعًُٝات قٝاا٠ املسنبات.--44
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس اؾُع١َٝدٜس اؾُع١ٝ  دااز٠ اؾُع١ٝ ٚتٛابعٗادااز٠ اؾُع١ٝ ٚتٛابعٗا  عاٌَ مدَاتعاٌَ مدَات  66--11--22

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  هاتك ٚاملُسات ٚاألضٛاز ٚغسف اـد١َ ٚاٚزات املٝاٙ ٚغريٖا.هاتك ٚاملُسات ٚاألضٛاز ٚغسف اـد١َ ٚاٚزات املٝاٙ ٚغريٖا.ايكٝاّ بأعُاٍ ايٓ اؾ١   املايكٝاّ بأعُاٍ ايٓ اؾ١   امل--11

  ايكٝاّ بأعُاٍ املساض١ً ايدام١ًٝ ٚتصٜٛس األٚزام ٚايتػًٝـ.ايكٝاّ بأعُاٍ املساض١ً ايدام١ًٝ ٚتصٜٛس األٚزام ٚايتػًٝـ.--22

  ايكٝاّ بأعُاٍ ايتحٌُٝ ٚايتٓصٌٜ ٚايٓكٌ.ايكٝاّ بأعُاٍ ايتحٌُٝ ٚايتٓصٌٜ ٚايٓكٌ.--33

  ايكٝاّ بع١ًُٝ اي ٝاؾ١ ايدام١ًٝ.ايكٝاّ بع١ًُٝ اي ٝاؾ١ ايدام١ًٝ.--44

  ػٗٝص ٚتكدِٜ املػسٚبات ٚايٛجبات اـؿٝؿ١.ػٗٝص ٚتكدِٜ املػسٚبات ٚايٛجبات اـؿٝؿ١.--55

  َٔ أعُاٍ.َٔ أعُاٍ.  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘--66

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  ٜطت ٝع ايكسا٠٤ ٚايهتاب١.ٜطت ٝع ايكسا٠٤ ٚايهتاب١.--11

  تٛؾس ايكدز٠ اؾط١ُٝ ٚاؿط١ٝ املٓاضب١ يتٓؿٝر َا ٜٛنٌ ديٝ٘ َٔ َٗاّ.تٛؾس ايكدز٠ اؾط١ُٝ ٚاؿط١ٝ املٓاضب١ يتٓؿٝر َا ٜٛنٌ ديٝ٘ َٔ َٗاّ.--22
  

  

  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس اؾُع١َٝدٜس اؾُع١ٝ  قطِ ايػؤٕٚ املاي١ٝقطِ ايػؤٕٚ املاي١ٝ  ز٥ٝظ قطِ ايػؤٕٚ املاي١ٝز٥ٝظ قطِ ايػؤٕٚ املاي١ٝ  11--22--22

  ٕاجبات :ٕاجبات :ٔالٔال  * املّاً* املّاً

  ( ايتأند َٔ نؿا٠٤ ايٓ اّ ا اضيب املطتأدّ   اي بر ا اضيب ٚاضتأساج ايكٛا٥ِ املاي١ٝ . ( ايتأند َٔ نؿا٠٤ ايٓ اّ ا اضيب املطتأدّ   اي بر ا اضيب ٚاضتأساج ايكٛا٥ِ املاي١ٝ .   11) ) 

  ( ااغساف ع٢ً مجٝع ايكٝٛا ا اضب١ٝ ٚايتأند َٔ ضالَتٗا .( ااغساف ع٢ً مجٝع ايكٝٛا ا اضب١ٝ ٚايتأند َٔ ضالَتٗا .  22) ) 

  ( ااغساف ع٢ً دعداا َٛاشٜٔ املساجع١ ايػٗس١ٜ ٚايهػٛف ايتح١ًًٝٝ املساؾك١ .( ااغساف ع٢ً دعداا َٛاشٜٔ املساجع١ ايػٗس١ٜ ٚايهػٛف ايتح١ًًٝٝ املساؾك١ .  33) ) 

  ايكبض ٚايصسف ٚضٓدات قٝد اي١َٝٛٝ ٚايتأند َٔ َ ابكتٗا يألْ ١ُ .ايكبض ٚايصسف ٚضٓدات قٝد اي١َٝٛٝ ٚايتأند َٔ َ ابكتٗا يألْ ١ُ .( ؾحه ضٓدات ( ؾحه ضٓدات   44) ) 

( ايتٓطسسسٝل َسسسع املهاتسسسك ٚاألقطسسساّ األمسسسس٣ ؾُٝسسسا خيسسسته باضسسستالّ املعسسساَالت املايٝسسس١ اـاصسسس١ بٗسسسِ           ( ايتٓطسسسٝل َسسسع املهاتسسسك ٚاألقطسسساّ األمسسسس٣ ؾُٝسسسا خيسسسته باضسسستالّ املعسسساَالت املايٝسسس١ اـاصسسس١ بٗسسسِ             55) ) 

  ٚايتربعات املستب ١ بهٌ َِٓٗ .ٚايتربعات املستب ١ بهٌ َِٓٗ .  اااااا

 ( (66       ٚ ٚ     ( ااغسسسساف عًسسس٢  طسسسابات اؾُعٝسسس١   ايبٓسسسٛى ٚعًُٝسسسات ااٜسسسداع  ايصسسسسف ٚايطسسسحك َٚساجعسسس١           ايصسسسسف ٚايطسسسحك َٚساجعسسس١           ( ااغسسسساف عًسسس٢  طسسسابات اؾُعٝسسس١   ايبٓسسسٛى ٚعًُٝسسسات ااٜسسسداع 

  ايتطٜٛات ايػٗس١ٜ يًبٓٛى .ايتطٜٛات ايػٗس١ٜ يًبٓٛى .  اااااا

  ( املػازن١   ٚضع املٛاشْات ايتكدٜس١ٜ اـاص١ با تٝاجات َٚصسٚؾات اؾُع١ٝ .( املػازن١   ٚضع املٛاشْات ايتكدٜس١ٜ اـاص١ با تٝاجات َٚصسٚؾات اؾُع١ٝ .  77) ) 

( ااغساف ع٢ً دعداا ايػسٝهات ايصسااز٠ بٓسا٤ عًس٢ َطستٓدات صسسف أصسٛي١ٝ َعتُسد٠ َسٔ صسا ك           ( ااغساف ع٢ً دعداا ايػسٝهات ايصسااز٠ بٓسا٤ عًس٢ َطستٓدات صسسف أصسٛي١ٝ َعتُسد٠ َسٔ صسا ك             88) ) 

   بايتٛقٝع عًٝٗا  طك ْ اّ اؾُع١ٝ . بايتٛقٝع عًٝٗا  طك ْ اّ اؾُع١ٝ .ايصال ١ٝ ٚتكدأٗا يًُأٛينيايصال ١ٝ ٚتكدأٗا يًُأٛيني    اااااا

  ( َتابع١ تطدٜد ايتصاَات اؾُع١ٝ   َٛاعٝدٖا ا دا٠ .( َتابع١ تطدٜد ايتصاَات اؾُع١ٝ   َٛاعٝدٖا ا دا٠ .  99) ) 

                            ( املػسسسازن١   ػٗٝسسسص َٝصاْٝسسس١ اؾُعٝسسس١ ٚتٛابعٗسسسا ٚاضسسستأساج اؿطسسسابات اـتاَٝسسس١ بايتعسسسإٚ َسسسع    ( املػسسسازن١   ػٗٝسسسص َٝصاْٝسسس١ اؾُعٝسسس١ ٚتٛابعٗسسسا ٚاضسسستأساج اؿطسسسابات اـتاَٝسسس١ بايتعسسسإٚ َسسسع      1010) ) 

  املساجع  اـازجٞ .املساجع  اـازجٞ .  اااااا
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  تك ايػٗس١ٜ ٚاملهاؾيت ٚناؾ١ املصسٚؾات .تك ايػٗس١ٜ ٚاملهاؾيت ٚناؾ١ املصسٚؾات .( َساجع١ ٚتدقٝل َطريات ايسٚا( َساجع١ ٚتدقٝل َطريات ايسٚا  1111) ) 

( َساجعسسس١ بٓسسسٛا ايصسسسسف ٚااْؿسسسام ٚايتكٝسسسد ببٓسسسٛا ٚعٓاصسسسس املٛاشْسسس١ ٚبٝسسسإ أٚجسسس٘ ايتقسسساٚشات عٓسسسد          ( َساجعسسس١ بٓسسسٛا ايصسسسسف ٚااْؿسسسام ٚايتكٝسسسد ببٓسسسٛا ٚعٓاصسسسس املٛاشْسسس١ ٚبٝسسسإ أٚجسسس٘ ايتقسسساٚشات عٓسسسد            1212) ) 

   دٚسٗا . دٚسٗا .  اااااا

                      ( ااغسسساف عًسس٢ تسسٛؾري ا تٝاجسسات اؾُعٝسس١ َسسٔ املسسٛاا َٚساقبسس١ تٓؿٝسسر ااجسسسا٤ات اـاصسس١ بايػسسسا٤     ( ااغسسساف عًسس٢ تسسٛؾري ا تٝاجسسات اؾُعٝسس١ َسسٔ املسسٛاا َٚساقبسس١ تٓؿٝسسر ااجسسسا٤ات اـاصسس١ بايػسسسا٤       1313) ) 

  املباغس أٚ عٔ طسٜل جًك ايعسٚض ٚؾكا  يًتعًُٝات   اؾُع١ٝ .املباغس أٚ عٔ طسٜل جًك ايعسٚض ٚؾكا  يًتعًُٝات   اؾُع١ٝ .      اااااا

( زؾسسع ايتكسسسازٜس ايدٚزٜسسس١ عسسٔ ضسسسري ايعُسسسٌ   ايكطسسِ ٚاملػسسسهالت ايسسس  تٛاجسس٘ ايعُسسسٌ ٚاملكرت سسسات             ( زؾسسع ايتكسسسازٜس ايدٚزٜسسس١ عسسٔ ضسسسري ايعُسسسٌ   ايكطسسِ ٚاملػسسسهالت ايسسس  تٛاجسس٘ ايعُسسسٌ ٚاملكرت سسسات               1414) ) 

  ٚاؿًٍٛ املٓاضب١ .      ٚاؿًٍٛ املٓاضب١ .        اااا  اا

  شػن الٕظٗفٛ :شػن الٕظٗفٛ :  وتطمباتوتطمبات  * * 

  أٚ قاضيب أٚ دااز٠ َاي١ٝ  .أٚ قاضيب أٚ دااز٠ َاي١ٝ  .غٗاا٠ جاَع١ٝ أٚ ابًّٛ ؽصه َايٞ غٗاا٠ جاَع١ٝ أٚ ابًّٛ ؽصه َايٞ   --11

  مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني   فاٍ ااااز٠ املاي١ٝ .مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني   فاٍ ااااز٠ املاي١ٝ .  --22

  ايكدز٠ ع٢ً دجسا٤ ايعًُٝات ا اضب١ٝ .ايكدز٠ ع٢ً دجسا٤ ايعًُٝات ا اضب١ٝ .  --33

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  ز٥ٝظ قطِ ايػؤٕٚ املاي١ٝز٥ٝظ قطِ ايػؤٕٚ املاي١ٝ  قطِ ايػؤٕٚ املاي١ٝقطِ ايػؤٕٚ املاي١ٝ  قاضكقاضك  22--22--22

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  ايدؾاتس ٚاملطتٓدات اؿطاب١ٝ اي  تت ًبٗا طبٝع١ ايعٌُ .ايدؾاتس ٚاملطتٓدات اؿطاب١ٝ اي  تت ًبٗا طبٝع١ ايعٌُ .اج تؿات باج تؿات ب--11

دعسسداا َٝسسصإ َساجعسس١ ؿطسسابات اؾُعٝسس١ ٚ طسساب ايصسسٓدٚم َسسس٠ عًسس٢ األقسسٌ نسسٌ سالسسس١ أغسسٗس                         دعسسداا َٝسسصإ َساجعسس١ ؿطسسابات اؾُعٝسس١ ٚ طسساب ايصسسٓدٚم َسسس٠ عًسس٢ األقسسٌ نسسٌ سالسسس١ أغسسٗس                         --22

  أٚ عٓدَا ٜ ًك َٓ٘ ذيو .أٚ عٓدَا ٜ ًك َٓ٘ ذيو .  اااااا

  قٝد تطدٜد اغرتانات األع ا٤   ضقٌ ايع ١ٜٛقٝد تطدٜد اغرتانات األع ا٤   ضقٌ ايع ١ٜٛ--33

                  طسسس١ٓ املايٝسسس١ ٚعسضسسسٗا عًسسس٢ ا اضسسسك ايكسسساْْٛٞ يتسسسدقٝكٗا    طسسس١ٓ املايٝسسس١ ٚعسضسسسٗا عًسسس٢ ا اضسسسك ايكسسساْْٛٞ يتسسسدقٝكٗا    ؼ سسسري  طسسسابات اؾُعٝسسس١   ْٗاٜسسس١ اي  ؼ سسسري  طسسسابات اؾُعٝسسس١   ْٗاٜسسس١ اي  --44

  ٚاضتأساج املٝصا١ْٝ ايع١َُٝٛ ٚاؿطاب اـتاَٞ.ٚاضتأساج املٝصا١ْٝ ايع١َُٝٛ ٚاؿطاب اـتاَٞ.  اااااا

  دعداا َػسٚع املٝصا١ْٝ ايتكدٜس١ٜ يًقُع١ٝ ٚؾل تعًُٝات فًظ ااااز٠ دعداا َػسٚع املٝصا١ْٝ ايتكدٜس١ٜ يًقُع١ٝ ٚؾل تعًُٝات فًظ ااااز٠ --55

66--          ٘ ٘           ؿسس  مجٝسسع اؾسساتس ٚضسسقالت َٚطسستٓدات اؾُعٝسس١ ا اضسسب١ٝ   َكسسس اؾُعٝسس١ ٚؼسست َطسس٦ٛيٝت            ؿسس  مجٝسسع اؾسساتس ٚضسسقالت َٚطسستٓدات اؾُعٝسس١ ا اضسسب١ٝ   َكسسس اؾُعٝسس١ ٚؼسست َطسس٦ٛيٝت

  ايػأص١ٝ.ايػأص١ٝ.  اااااا

  دعداا ضٓدات ايكبض ٚايصسف ٚايتأند َٔ صحتٗا َٚ ابكتٗا.دعداا ضٓدات ايكبض ٚايصسف ٚايتأند َٔ صحتٗا َٚ ابكتٗا.--77

    َتابعسس١ ٚتصسسٓٝـ ااٜسسداعات ٚاألٚاَسسس املطسستدأ١ ايسسٛازا٠   نػسسٛؾات اؿطسسابات ٚتطسسقًٝٗا  طسسك َتابعسس١ ٚتصسسٓٝـ ااٜسسداعات ٚاألٚاَسسس املطسستدأ١ ايسسٛازا٠   نػسسٛؾات اؿطسسابات ٚتطسسقًٝٗا  طسسك --88

  اؾ١ٗ ايٛازا٠ َٓٗا.اؾ١ٗ ايٛازا٠ َٓٗا.    اااااا

  دعداا مجٝع ايكٝٛا ا اضب١ٝ ٚدامااا   ْ اّ اؿطابات.دعداا مجٝع ايكٝٛا ا اضب١ٝ ٚدامااا   ْ اّ اؿطابات.--99

  امل ايبات املاي١ٝ ايدام١ًٝ ٚاـازج١ٝ يًقُع١ٝ َٚتابع١ ؼصًٝٗا.امل ايبات املاي١ٝ ايدام١ًٝ ٚاـازج١ٝ يًقُع١ٝ َٚتابع١ ؼصًٝٗا.  َتابع١َتابع١--1010

ػٗٝسسسص ايػسسسٝهات َسسسع ناؾسسس١ املطسسستٓدات ٚتسسسدقٝكٗا َٚتابعسسس١ اعتُااٖسسسا َسسسٔ املطسسس٦ٛيني يًتطسسسدٜد             ػٗٝسسسص ايػسسسٝهات َسسسع ناؾسسس١ املطسسستٓدات ٚتسسسدقٝكٗا َٚتابعسسس١ اعتُااٖسسسا َسسسٔ املطسسس٦ٛيني يًتطسسسدٜد             --1111

  ..  ٚايصسف  طك األصٍٛٚايصسف  طك األصٍٛ    اااااا

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ أمس٣ تدمٌ ضُٔ امتصاص٘.  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ أمس٣ تدمٌ ضُٔ امتصاص٘.  --1212
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  لٕظٗفٛ:لٕظٗفٛ:شػن اشػن ا  * وتطمبات* وتطمبات

  غٗاا٠ جاَع١ٝ   ا اضب١.غٗاا٠ جاَع١ٝ   ا اضب١.--11

  مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني   ا اضب١.مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني   ا اضب١.--22

  دجاا٠ اؿاضك اآليٞ.دجاا٠ اؿاضك اآليٞ.--33

  ايكدز٠ ع٢ً اضتأداّ ايرباَط ا اضب١ٝ ٚاملاي١ٝ.ايكدز٠ ع٢ً اضتأداّ ايرباَط ا اضب١ٝ ٚاملاي١ٝ.--44
  

  التبعٗٛ اإلدارٖٛالتبعٗٛ اإلدارٖٛ  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  قطِ ايػؤٕٚ املاي١ٝقطِ ايػؤٕٚ املاي١ٝ  قطِ ايػؤٕٚ املاي١ٝقطِ ايػؤٕٚ املاي١ٝ  املطؤٍٚ املايٞاملطؤٍٚ املايٞ  33--22--22

  ٔالٕاجبات :ٔالٕاجبات :  املّاًاملّاً  **

اؾُع١ٝ َط٦ٛج  عٔ مجٝع غ٦ْٛٗا املاي١ٝ طبكا  يًتٓ ِٝ ايرٟ ٜ ع٘ فًظ ااااز٠ اؾُع١ٝ َط٦ٛج  عٔ مجٝع غ٦ْٛٗا املاي١ٝ طبكا  يًتٓ ِٝ ايرٟ ٜ ع٘ فًظ ااااز٠   املطؤٍٚ املايٞاملطؤٍٚ املايٜٞعترب ٜعترب 

  ٚخيته باآلتٞ:ٚخيته باآلتٞ:ٜٚستبر بس٥ٝظ اؾُع١ٝ َباغس٠ ٜٚستبر بس٥ٝظ اؾُع١ٝ َباغس٠   ااضال١َٝااضال١َٝٚؾل تعًُٝات ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ٚؾل تعًُٝات ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ٚٚ

غستِ اؾُعٝس١ َٚٛقعس٘ َٓس٘     غستِ اؾُعٝس١ َٚٛقعس٘ َٓس٘       اضتالّ املبايؼ ايٛازا٠ يًقُع١ٝ فٛجك ضٓدات قبض زمسٝس١ كتَٛس١  اضتالّ املبايؼ ايٛازا٠ يًقُع١ٝ فٛجك ضٓدات قبض زمسٝس١ كتَٛس١  --11

  َٚٔ األغأا  املهًؿني بريو َٔ قبٌ اجملًظ.َٚٔ األغأا  املهًؿني بريو َٔ قبٌ اجملًظ.

  دٜداع تًو األَٛاٍ ؾٛز تطًُٗا يد٣ ايبٓو ايرٟ تتعاٌَ َع٘ اؾُع١ٝ.دٜداع تًو األَٛاٍ ؾٛز تطًُٗا يد٣ ايبٓو ايرٟ تتعاٌَ َع٘ اؾُع١ٝ.--22

  ااغساف ع٢ً ايعٗد ايٓكد١ٜ يًقُع١ٝ ٚتطٜٛتٗا بصؿ١ اٚز١ٜ.ااغساف ع٢ً ايعٗد ايٓكد١ٜ يًقُع١ٝ ٚتطٜٛتٗا بصؿ١ اٚز١ٜ.--33

                      َ ابكتٗسساَ ابكتٗسسا  ايتحكسسل   ْٗاٜسس١ نسسٌ غسسٗس َسسٔ ايبٝاْسسات ٚايهػسسٛف ايسسٛازا٠ َسسٔ املصسسسف َٚسسد٣         ايتحكسسل   ْٗاٜسس١ نسسٌ غسسٗس َسسٔ ايبٝاْسسات ٚايهػسسٛف ايسسٛازا٠ َسسٔ املصسسسف َٚسسد٣         --44

  يطقالت ايصٓدٚم ٚااعالّ عٔ أ١ٜ ؾسٚقات َٚال  ات ع٢ً تًو ايبٝاْات.يطقالت ايصٓدٚم ٚااعالّ عٔ أ١ٜ ؾسٚقات َٚال  ات ع٢ً تًو ايبٝاْات.  اااااا

  دعداا نػـ َٜٛٞ باملتحصالت ايٓكد١ٜ َٚ ابكتٗا َع ضٓدات ايكبض ٚضٓدات دٜداع املصازفدعداا نػـ َٜٛٞ باملتحصالت ايٓكد١ٜ َٚ ابكتٗا َع ضٓدات ايكبض ٚضٓدات دٜداع املصازف--55

  ايتٛقٝع َع املأتصني ع٢ً ناؾ١ ايطقالت املاي١ٝ ٚنريو ضٓدات ايصسف اي  تتِ َٔ صسٓدٚم ايتٛقٝع َع املأتصني ع٢ً ناؾ١ ايطقالت املاي١ٝ ٚنريو ضٓدات ايصسف اي  تتِ َٔ صسٓدٚم --66

  اؾُع١ٝ أٚ َٔ ايبٓو ايرٟ تتعاٌَ َع٘.اؾُع١ٝ أٚ َٔ ايبٓو ايرٟ تتعاٌَ َع٘.ا ااااا

اج تؿسسات يدٜسس٘ فكسسس اؾُعٝسس١ بطسسٓدات ايكسسبض ٚضسسٓدات ايصسسسف ٚاؾسساتس ايػسسٝهات ٚناؾسس١       اج تؿسسات يدٜسس٘ فكسسس اؾُعٝسس١ بطسسٓدات ايكسسبض ٚضسسٓدات ايصسسسف ٚاؾسساتس ايػسسٝهات ٚناؾسس١       --77

  األٚزام اي  اا ق١ُٝ َاي١ٝاألٚزام اي  اا ق١ُٝ َاي١ٝاااااا

  صسف مجٝع املبايؼ اي  تكسز صسؾٗا َع اج تؿات باملطتٓدات ايداي١ ع٢ً ذيو.صسف مجٝع املبايؼ اي  تكسز صسؾٗا َع اج تؿات باملطتٓدات ايداي١ ع٢ً ذيو.--88

  ٝصا١ْٝ ايتكدٜس١ٜ يًط١ٓ املاي١ٝ ايكاا١َ.ٝصا١ْٝ ايتكدٜس١ٜ يًط١ٓ املاي١ٝ ايكاا١َ.املػازن١   ٚضع َػسٚع املاملػازن١   ٚضع َػسٚع امل--99

  تٓؿٝر قسازات فًظ ااااز٠ ؾُٝا ٜتعًل باملعاَالت املاي١ٝ ٚؾكا  ملا ٖٛ َعتُد   املٝصا١ْٝ.تٓؿٝر قسازات فًظ ااااز٠ ؾُٝا ٜتعًل باملعاَالت املاي١ٝ ٚؾكا  ملا ٖٛ َعتُد   املٝصا١ْٝ.--1010

  ايكٝاّ بهاؾ١ َا ٜ ًب٘ اجملًظ َٔ أعُاٍ تدمٌ   امتصاص٘ غري َا ضًـ بٝاْ٘.ايكٝاّ بهاؾ١ َا ٜ ًب٘ اجملًظ َٔ أعُاٍ تدمٌ   امتصاص٘ غري َا ضًـ بٝاْ٘.--1111

  شػن الٕظٗفٛ :شػن الٕظٗفٛ :  * وتطمبات* وتطمبات

  غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ.غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ.--11

  ( ض١ٓ   ايعًُٝات ا اضب١ٝ.( ض١ٓ   ايعًُٝات ا اضب22.١ٝج تكٌ عٔ )ج تكٌ عٔ )مد١َ مد١َ --22

  دجاا٠ اؿاضك اآليٞ.دجاا٠ اؿاضك اآليٞ.--33

  ايكدز٠ ع٢ً دجسا٤ ايعًُٝات ا اضب١ٝ .ايكدز٠ ع٢ً دجسا٤ ايعًُٝات ا اضب١ٝ .--44
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس اؾُع١َٝدٜس اؾُع١ٝ  دااز٠ اؾُع١ٝدااز٠ اؾُع١ٝ  أَني املطتٛاعأَني املطتٛاع  44--22--22

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

ع ٚايتأند َٔ َ ابكتٗسا يًُٛاصسؿات ٚايهُٝسات ٚاألضسعاز ايسٛازا٠      ع ٚايتأند َٔ َ ابكتٗسا يًُٛاصسؿات ٚايهُٝسات ٚاألضسعاز ايسٛازا٠      اضتالّ املٛاا املٛزا٠ يًُطتٛااضتالّ املٛاا املٛزا٠ يًُطتٛا--11

    أَس اا اي١ أٚ ايػسا٤.  أَس اا اي١ أٚ ايػسا٤.  اااااا

  اضتالّ ايؿٛاتري َٔ املٛزأٜ ٚايتأند َٔ قتٜٛاتٗا.اضتالّ ايؿٛاتري َٔ املٛزأٜ ٚايتأند َٔ قتٜٛاتٗا.--22

ايكٝاّ بعًُٝات داماٍ املٛاا ايسٛازا٠  بايُٓساذج املعسد٠ يسريو أٚ عسرب جٗساش اؿاضسك اآليسٞ ٚدصسداز          ايكٝاّ بعًُٝات داماٍ املٛاا ايسٛازا٠  بايُٓساذج املعسد٠ يسريو أٚ عسرب جٗساش اؿاضسك اآليسٞ ٚدصسداز          --33

  هٌ ع١ًُٝ.هٌ ع١ًُٝ.َطتٓد داماٍ يَطتٓد داماٍ ي    اااااا

  ايكٝاّ بعًُٝات دمساج املٛاا ٚدصداز َطتٓد دمساج يهٌ ع١ًُٝ.ايكٝاّ بعًُٝات دمساج املٛاا ٚدصداز َطتٓد دمساج يهٌ ع١ًُٝ.--44

  فٛجك أٚاَس صسف َٔ صا ك ايصال ١ٝ.فٛجك أٚاَس صسف َٔ صا ك ايصال ١ٝ.  قطاّقطاّتطًِٝ املٛاا املطتأسج١ َٔ املطتٛاع يألتطًِٝ املٛاا املطتأسج١ َٔ املطتٛاع يأل--55

                    ٚغريٖسا بػسهٌ اا٥سِ َٚتابعس١  سنتٗسا     ٚغريٖسا بػسهٌ اا٥سِ َٚتابعس١  سنتٗسا       املهتب١ٝ ٚامل بٛعسات املهتب١ٝ ٚامل بٛعسات بٝإ ا تٝاجات اؾُع١ٝ َٔ املٛاا بٝإ ا تٝاجات اؾُع١ٝ َٔ املٛاا --66

  تٛؾريٖا.تٛؾريٖا.  ٚطًكٚطًك  اااااا

  اج تؿات فطتٓدات اامساج اـاص١ بايعٗد ايثابت١ ٚاملٛاا املٓصسؾ١ يًسجٛع ديٝٗا عٓد اؿاج١.اج تؿات فطتٓدات اامساج اـاص١ بايعٗد ايثابت١ ٚاملٛاا املٓصسؾ١ يًسجٛع ديٝٗا عٓد اؿاج١.--77

َتابع١ تٓ ِٝ ٚ ؿ  قتٜٛات املطتٛاع َٔ املٛاا ٚتصٓٝؿٗا بػهٌ َٓ ِ ٜهؿٌ ضالَتٗا ٚعسدّ  َتابع١ تٓ ِٝ ٚ ؿ  قتٜٛات املطتٛاع َٔ املٛاا ٚتصٓٝؿٗا بػهٌ َٓ ِ ٜهؿٌ ضالَتٗا ٚعسدّ  --88

  تًؿٗا ٚأهٔ ايٛصٍٛ ديٝٗا بٝطس ٚضٗٛي١.تًؿٗا ٚأهٔ ايٛصٍٛ ديٝٗا بٝطس ٚضٗٛي١.    اااااا

  املٛاا املأص١ْٚ ؾٝ٘ بصؿ١ اا١ُ٥.املٛاا املأص١ْٚ ؾٝ٘ بصؿ١ اا١ُ٥.َتابع١ ْ اؾ١ املطتٛاع َٚتابع١ ْ اؾ١ املطتٛاع ٚ--99

  ..  ٜهًـ بٗا    دٚا امتصاصٜ٘هًـ بٗا    دٚا امتصاص٘  أمس٣أمس٣  ايكٝاّ بأ١ٜ أعُاٍايكٝاّ بأ١ٜ أعُاٍ--1010

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  غٗاا٠ ابًّٛ دااز٠ أٚ ايثا١ْٜٛ ايعا١َ.غٗاا٠ ابًّٛ دااز٠ أٚ ايثا١ْٜٛ ايعا١َ.--11

  ( ض١ٓ   فاٍ املطتٛاعات.( ض١ٓ   فاٍ املطتٛاعات.22مد١َ ج تكٌ عٔ )مد١َ ج تكٌ عٔ )--22

  ايكدز٠ ع٢ً اضتأداّ بساَط اؿاضك اآليٞ اـاص١ باملطتٛاعات .ايكدز٠ ع٢ً اضتأداّ بساَط اؿاضك اآليٞ اـاص١ باملطتٛاعات .--33

  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  قي الٕظٗفٛقي الٕظٗفٛرر

  َدٜس اؾُع١َٝدٜس اؾُع١ٝ  قطِ ايتدزٜك ٚايت ٜٛسقطِ ايتدزٜك ٚايت ٜٛس  ز٥ٝظ قطِ ايتدزٜك ٚايت ٜٛسز٥ٝظ قطِ ايتدزٜك ٚايت ٜٛس  11--33--22

  ٔالٕاجبات :ٔالٕاجبات :  * املّاً* املّاً

  ( املػازن١   ٚضع املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ يًكطِ ٚتٓؿٝرٖا .( املػازن١   ٚضع املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ يًكطِ ٚتٓؿٝرٖا .  11) ) 

  ( ٚضع اـ ١ ايتٓؿٝر١ٜ يًكطِ َٚتابع١ تٓؿٝرٖا .( ٚضع اـ ١ ايتٓؿٝر١ٜ يًكطِ َٚتابع١ تٓؿٝرٖا .  22) ) 

  ف ع٢ً بساَط ايتكِٜٛ ايػاٌَ ألْػ ١ اؾُع١ٝ ٚايتأند َٔ صح١ ت بٝل ناؾ١ األْ ١ُ . ف ع٢ً بساَط ايتكِٜٛ ايػاٌَ ألْػ ١ اؾُع١ٝ ٚايتأند َٔ صح١ ت بٝل ناؾ١ األْ ١ُ . ( ااغسا( ااغسا  33) ) 

  ( ؾحه َٚساجع١ أعُاٍ األقطاّ َٚػازٜعٗا ٚٚضع املكرت ات ٚايرباَط يت ٜٛسٖا .( ؾحه َٚساجع١ أعُاٍ األقطاّ َٚػازٜعٗا ٚٚضع املكرت ات ٚايرباَط يت ٜٛسٖا .  44) ) 

  ( ايتأند َٔ ايتصاّ املطؤٚيني ؿدٚا ايصال ٝات املع ا٠ اِ ٚعدّ ػاٚشٖا .( ايتأند َٔ ايتصاّ املطؤٚيني ؿدٚا ايصال ٝات املع ا٠ اِ ٚعدّ ػاٚشٖا .  55) ) 
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دٚز١ٜ ٚاا صا١ٝ٥ ٚاضتأال  َا ؾٝٗا َٔ قصٛز   ايتٓؿٝر ٚزؾع تكسٜسس عٓس٘   دٚز١ٜ ٚاا صا١ٝ٥ ٚاضتأال  َا ؾٝٗا َٔ قصٛز   ايتٓؿٝر ٚزؾع تكسٜسس عٓس٘   ( َساجع١ ايتكازٜس اي( َساجع١ ايتكازٜس اي  66) ) 

  يًس٥ٝظ املباغس .يًس٥ٝظ املباغس .    اااااا

 ( (77    ٗ ٗ  ( املطا١ُٖ   ؼدٜد ٚت ٜٛس أٖداف اؾُع١ٝ ٚزضسِ ضٝاضست األضاضس١ٝ ٚايس  تتؿسل َسع أٖسداف      األضاضس١ٝ ٚايس  تتؿسل َسع أٖسداف        اا( املطا١ُٖ   ؼدٜد ٚت ٜٛس أٖداف اؾُع١ٝ ٚزضسِ ضٝاضست

  اؾُع١ٝ .اؾُع١ٝ .    اااااا

  كٝكٗا .كٝكٗا .( َساجع١ أٖداف اؾُع١ٝ ٚاقرتاح أؾ ٌ ايطبٌ يت ٜٛسٖا ٚؼ( َساجع١ أٖداف اؾُع١ٝ ٚاقرتاح أؾ ٌ ايطبٌ يت ٜٛسٖا ٚؼ  88) ) 

  ( دعداا م ١ ت١٦ٝٗ ٚتدزٜك ايعاًَني باؾُع١ٝ بايتعإٚ َع زؤضا٤ األقطاّ َٚتابع١ تٓؿٝرٖا .( دعداا م ١ ت١٦ٝٗ ٚتدزٜك ايعاًَني باؾُع١ٝ بايتعإٚ َع زؤضا٤ األقطاّ َٚتابع١ تٓؿٝرٖا .  99) ) 

 ( (1010         ٔ ٔ       ( ازاضسس١ املكرت سسات ٚايبحسسٛع ايسس  تعسسد َسسٔ أقطسساّ اؾُعٝسس١ ٚايتأنسسد َسسٔ َسسد٣ اؾسسد٣ٚ َسس                     ( ازاضسس١ املكرت سسات ٚايبحسسٛع ايسس  تعسسد َسسٔ أقطسساّ اؾُعٝسس١ ٚايتأنسسد َسسٔ َسسد٣ اؾسسد٣ٚ َسس

  ت بٝكٗا .ت بٝكٗا .    اااااا

عًَٛسات ايالشَس١ جملًسظ ااااز٠ ٚتصٜٚسدِٖ بٗسا      عًَٛسات ايالشَس١ جملًسظ ااااز٠ ٚتصٜٚسدِٖ بٗسا      ( املػازن١   زضِ اـ سر ٚتكسدِٜ ايبٝاْسات ٚامل   ( املػازن١   زضِ اـ سر ٚتكسدِٜ ايبٝاْسات ٚامل     1111) ) 

  بصؿ١ اٚز١ٜ .بصؿ١ اٚز١ٜ .        اااااا

  شػن الٕظٗفٛ :شػن الٕظٗفٛ :  وتطمباتوتطمبات  * * 

  غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك .غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك .  --11

  مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني   فاٍ ااااز٠ ٚايت ٜٛس  .مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني   فاٍ ااااز٠ ٚايت ٜٛس  .  --22

  ايكدز٠ ع٢ً ت ٜٛس األعُاٍ ٚتٛيٝد األؾهاز ٚتكٛأٗا .ايكدز٠ ع٢ً ت ٜٛس األعُاٍ ٚتٛيٝد األؾهاز ٚتكٛأٗا .  --33

  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  إلدارٚإلدارٚاا  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  ز٥ٝظ قطِ ايتدزٜك ٚايت ٜٛسز٥ٝظ قطِ ايتدزٜك ٚايت ٜٛس  قطِ ايتدزٜك ٚايت ٜٛسقطِ ايتدزٜك ٚايت ٜٛس  َٓطل تدزٜكَٓطل تدزٜك  22--33--22

  ٔالٕاجبات :ٔالٕاجبات :  * املّاً* املّاً

  ( املػازن١   دعداا م ١ ايتدزٜك يًعاًَني باؾُع١ٝ .( املػازن١   دعداا م ١ ايتدزٜك يًعاًَني باؾُع١ٝ .  11) ) 

  ( دعداا اـ ابات ايالش١َ يرتغٝ  املتدزبني ٚتٛجٝٗٗا د  َدزا٤ األقطاّ ٚاملهاتك .( دعداا اـ ابات ايالش١َ يرتغٝ  املتدزبني ٚتٛجٝٗٗا د  َدزا٤ األقطاّ ٚاملهاتك .  22) ) 

  صس طًبات ايرتغٝ  يتٓؿٝر ايدٚز٠ .صس طًبات ايرتغٝ  يتٓؿٝر ايدٚز٠ .(  (    33) ) 

  ( دغعاز اؾ١ٗ ايكا١ُ٥ بتٓؿٝر ايدٚز٠ بكا١ُ٥ املسغحني ٚايتٓطٝل َعٗا .( دغعاز اؾ١ٗ ايكا١ُ٥ بتٓؿٝر ايدٚز٠ بكا١ُ٥ املسغحني ٚايتٓطٝل َعٗا .  44) ) 

  (دغعاز املسغحني فٛعد َٚهإ عكد ايدٚز٠ ٚٚقت اؿ ٛز .(دغعاز املسغحني فٛعد َٚهإ عكد ايدٚز٠ ٚٚقت اؿ ٛز .  55) ) 

  ايكاع١ .ايكاع١ .  َت ًباتَت ًباتٚٚ    ( دعداا ايرتتٝبات ايالش١َ ملهإ اْعكاا ايدٚز٠( دعداا ايرتتٝبات ايالش١َ ملهإ اْعكاا ايدٚز٠  66) ) 

  ايدٚز٠ َٔ اؾ١ٗ املٓؿر٠ ٚنػٛف اؿ ٛز ٚغٗااات اجتٝاش ايدٚز٠ .ايدٚز٠ َٔ اؾ١ٗ املٓؿر٠ ٚنػٛف اؿ ٛز ٚغٗااات اجتٝاش ايدٚز٠ .  ( َتابع١ اضتالّ تكِٝٝ( َتابع١ اضتالّ تكِٝٝ  77) ) 

  ( دعداا تكسٜس عٔ ايدٚزات املٓؿر٠ ٚزؾع٘ يس٥ٝط٘ املباغس .( دعداا تكسٜس عٔ ايدٚزات املٓؿر٠ ٚزؾع٘ يس٥ٝط٘ املباغس .  88) ) 

  (  ؿ  قاعد٠ بٝاْات املتدزبني ٚؼدٜثٗا بصٛز٠ اا١ُ٥ . (  ؿ  قاعد٠ بٝاْات املتدزبني ٚؼدٜثٗا بصٛز٠ اا١ُ٥ .   99) ) 

  دزٜب١ٝ . دزٜب١ٝ . ( َتابع١ تطدٜد امل ايبات املاي١ٝ يًقٗات املتعاقد َعٗا يتٓؿٝر ايدٚزات ايت( َتابع١ تطدٜد امل ايبات املاي١ٝ يًقٗات املتعاقد َعٗا يتٓؿٝر ايدٚزات ايت  1010) ) 
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  شػن الٕظٗفٛ :شػن الٕظٗفٛ :  وتطمباتوتطمبات  * * 

  غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ .غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ .  --11

  مد١َ ج تكٌ عٔ ض١ٓ   فاٍ ااااز٠ ٚايتدزٜك .مد١َ ج تكٌ عٔ ض١ٓ   فاٍ ااااز٠ ٚايتدزٜك .  --22

  ايكدز٠ ع٢ً دااز٠ ايتدزٜك .ايكدز٠ ع٢ً دااز٠ ايتدزٜك .  --33

  ايكدز٠ ع٢ً اضتأداّ اؿاضك اآليٞ .ايكدز٠ ع٢ً اضتأداّ اؿاضك اآليٞ .--44
  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  ز٥ٝظ قطِ ز٥ٝظ قطِ   11--44--22

  عالّعالّايعالقات ايعا١َ ٚااايعالقات ايعا١َ ٚاا

  قطِ قطِ 

  ايعالقات ايعا١َ ٚااعالّايعالقات ايعا١َ ٚااعالّ
  َدٜس اؾُع١َٝدٜس اؾُع١ٝ

  ٔالٕاجبات :ٔالٕاجبات :  * املّاً* املّاً

  ( ايتٓطٝل َع أقطاّ اؾُع١ٝ ٚتٛابعٗا ٚؼدٜد ا تٝاجاتِٗ َٔ املٛاا ايدعا١ٝ٥ ٚايرتٚجي١ٝ .( ايتٓطٝل َع أقطاّ اؾُع١ٝ ٚتٛابعٗا ٚؼدٜد ا تٝاجاتِٗ َٔ املٛاا ايدعا١ٝ٥ ٚايرتٚجي١ٝ .  11) ) 

  ( تٓ ِٝ دقا١َ اؿؿالت ٚايًكا٤ات اججتُاع١ٝ بني اؾُع١ٝ ٚاجملتُع   املٓاضبات .( تٓ ِٝ دقا١َ اؿؿالت ٚايًكا٤ات اججتُاع١ٝ بني اؾُع١ٝ ٚاجملتُع   املٓاضبات .  22) ) 

ف ٚايتٓطسسٝل جضسستكباٍ ضسسٝٛف اؾُعٝسس١ ٚشٚازٖسسا ٚدعسسداا بسسساَط ايصٜسسازات َسسع املطسس٦ٛيني            ف ٚايتٓطسسٝل جضسستكباٍ ضسسٝٛف اؾُعٝسس١ ٚشٚازٖسسا ٚدعسسداا بسسساَط ايصٜسسازات َسسع املطسس٦ٛيني            ( ااغسسسا( ااغسسسا  33) ) 

    اؾُع١ٝ  .  اؾُع١ٝ  .    اااااا

 ( (44     ٔ ٔ   ( دعسسداا م سس١ اضسستك اب املت سسٛعني ٚايعٓاٜسس١ بٗسسِ ٚايتٓطسسٝل َسسع ايًقسسإ ٚاألقطسساّ يالضسستؿاا٠ َسس                   ( دعسسداا م سس١ اضسستك اب املت سسٛعني ٚايعٓاٜسس١ بٗسسِ ٚايتٓطسسٝل َسسع ايًقسسإ ٚاألقطسساّ يالضسستؿاا٠ َسس

  آزا٥ِٗ ٚمرباتِٗ ٚمدَاتِٗ .آزا٥ِٗ ٚمرباتِٗ ٚمدَاتِٗ .  اااااا

                اؾُعٝسس١ باملعسسازض املصَسسع دقاَتٗسسا ٚااغسسساف عًسس٢ زنسسٔ اؾُعٝسس١   املعسسسض    اؾُعٝسس١ باملعسسازض املصَسسع دقاَتٗسسا ٚااغسسساف عًسس٢ زنسسٔ اؾُعٝسس١   املعسسسض    ( اقسسرتاح   سسٛز  ( اقسسرتاح   سسٛز    55) ) 

  ٚدعداا ايتكازٜس عٔ مثاز املػازن١ ؾٝٗا .ٚدعداا ايتكازٜس عٔ مثاز املػازن١ ؾٝٗا .  اااااا

( َتابع١ َا ٜٓػس   ٚضا٥ٌ ااعالّ عٔ اؾُع١ٝ ٚأْػس تٗا ٚازاضستٗا ٚايسسا عًس٢ اجْتكسااات ايس        ( َتابع١ َا ٜٓػس   ٚضا٥ٌ ااعالّ عٔ اؾُع١ٝ ٚأْػس تٗا ٚازاضستٗا ٚايسسا عًس٢ اجْتكسااات ايس          66) ) 

  ع١ٝ .ع١ٝ .تٛج٘ يًقُع١ٝ بايتٓطٝل َع َدٜس اؾُتٛج٘ يًقُع١ٝ بايتٓطٝل َع َدٜس اؾُ    اااااا

  ( ايتٓطٝل َع ٚضا٥ٌ ااعالّ  ٍٛ ْػس أعُاٍ اؾُع١ٝ .( ايتٓطٝل َع ٚضا٥ٌ ااعالّ  ٍٛ ْػس أعُاٍ اؾُع١ٝ .  77) ) 

  ( تطقٌٝ ٚ ؿ  املٓاضبات ااا١َ يًقُع١ٝ تًؿصْٜٛٝا  أٚ دذاعٝا  .( تطقٌٝ ٚ ؿ  املٓاضبات ااا١َ يًقُع١ٝ تًؿصْٜٛٝا  أٚ دذاعٝا  .  88) ) 

  ( تٛع١ٝ اجملتُع بأٖداف اؾُع١ٝ ٚأْػ تٗا بهاؾ١ ايٛضا٥ٌ املتا ١ . ( تٛع١ٝ اجملتُع بأٖداف اؾُع١ٝ ٚأْػ تٗا بهاؾ١ ايٛضا٥ٌ املتا ١ .   99) ) 

  ١َٝ .١َٝ .( متثٌٝ اؾُع١ٝ   املٓاغر اججتُاع١ٝ ٚاملكابالت ااعال( متثٌٝ اؾُع١ٝ   املٓاغر اججتُاع١ٝ ٚاملكابالت ااعال  1010) ) 

( ااغساف ع٢ً اؿُالت ااعال١َٝ ٚايدعا١ٝ٥ ٚايتٛاجد املطتُس َٔ مالٍ ايكٓٛات املطُٛع١ ( ااغساف ع٢ً اؿُالت ااعال١َٝ ٚايدعا١ٝ٥ ٚايتٛاجد املطتُس َٔ مالٍ ايكٓٛات املطُٛع١   1111) ) 

  ٚاملس١ٝ٥ ٚاملكس٠٤ٚ .ٚاملس١ٝ٥ ٚاملكس٠٤ٚ .      اااااا

  ( دصداز ايتكازٜس ٚايٓػسات ٚايربٚغٛزات ايتعسٜؿ١ٝ يًقُع١ٝ .( دصداز ايتكازٜس ٚايٓػسات ٚايربٚغٛزات ايتعسٜؿ١ٝ يًقُع١ٝ .  1212) ) 

  داٍٚ اـاص١ بريو .داٍٚ اـاص١ بريو .( تٓ ِٝ ٚتٓؿٝر ايرباَط ايتعسٜؿ١ٝ ملٛتؿٞ اؾُع١ٝ اؾدا ٚدعداا اؾ( تٓ ِٝ ٚتٓؿٝر ايرباَط ايتعسٜؿ١ٝ ملٛتؿٞ اؾُع١ٝ اؾدا ٚدعداا اؾ  1313) ) 

  املػازٜع ٚاألْػ ١ .املػازٜع ٚاألْػ ١ .ٚٚ  ( املطا١ُٖ   ٚضع ٚتٓؿٝر اـ ر ايط١ٜٛٓ يًرباَط( املطا١ُٖ   ٚضع ٚتٓؿٝر اـ ر ايط١ٜٛٓ يًرباَط  1414) ) 

  ( ااغساف ع٢ً َٛقع اؾُع١ٝ ع٢ً غبه١ اجْرتْت ٚؼدٜث بٝاْات٘ .( ااغساف ع٢ً َٛقع اؾُع١ٝ ع٢ً غبه١ اجْرتْت ٚؼدٜث بٝاْات٘ .  1515) ) 

  ( دعداا ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ أْػ ١ ايكطِ ٚعسضٗا ع٢ً َدٜس اؾُع١ٝ . ( دعداا ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ أْػ ١ ايكطِ ٚعسضٗا ع٢ً َدٜس اؾُع١ٝ .   1616) ) 
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  ::شػن الٕظٗفٛ شػن الٕظٗفٛ   * وتطمبات* وتطمبات* * 

  غٗاا٠ جاَع١ٝ ؽصه دعالَٞ .غٗاا٠ جاَع١ٝ ؽصه دعالَٞ .  --11

  مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني   فاٍ ااااز٠ ٚايعالقات .مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني   فاٍ ااااز٠ ٚايعالقات .  --22

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  ز٥ٝظ قطِ ايعالقات ايعا١َ ٚااعالّز٥ٝظ قطِ ايعالقات ايعا١َ ٚااعالّ  قطِ ايعالقات ايعا١َ ٚااعالّقطِ ايعالقات ايعا١َ ٚااعالّ  َٓطل دعالََٞٓطل دعالَٞ  22--44--22

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  ألٚزام ٚتصٓٝؿٗا ٚ ؿ ٗا.ألٚزام ٚتصٓٝؿٗا ٚ ؿ ٗا.اضتكباٍ اـ ابات ٚااضتكباٍ اـ ابات ٚا--11

  املػازن١   دصداز امل ٜٛات ٚايهتٝبات ٚايٓػسات اي  تربش جٗٛا اؾُع١ٝ َٚتابع١ طباعتٗا.املػازن١   دصداز امل ٜٛات ٚايهتٝبات ٚايٓػسات اي  تربش جٗٛا اؾُع١ٝ َٚتابع١ طباعتٗا.--22

  املػازن١   اضتكباٍ شٚاز اؾُع١ٝ َٚساؾكتِٗ أسٓا٤ ايصٜاز٠.املػازن١   اضتكباٍ شٚاز اؾُع١ٝ َٚساؾكتِٗ أسٓا٤ ايصٜاز٠.--33

  دعداا ااداٜا ٚايٓػسات ايتعسٜؿ١ٝ باؾُع١ٝ يًصٚاز.دعداا ااداٜا ٚايٓػسات ايتعسٜؿ١ٝ باؾُع١ٝ يًصٚاز.--44

   تؿات  ب٘ ٚاجضتؿاا٠ َٓ٘. تؿات  ب٘ ٚاجضتؿاا٠ َٓ٘.تكدِٜ َٚتابع١ ضقٌ ايصٜازات ٚاجتكدِٜ َٚتابع١ ضقٌ ايصٜازات ٚاج--55

                        ايتٓطسسسٝل َسسسع ٚضسسسا٥ٌ ااعسسسالّ يتػ ٝسسس١ املٓاغسسسر  ٚاملٓاضسسسبات ايسسس  تكُٝٗسسسا اؾُعٝسسس١ بعسسسد دذٕ         ايتٓطسسسٝل َسسسع ٚضسسسا٥ٌ ااعسسسالّ يتػ ٝسسس١ املٓاغسسسر  ٚاملٓاضسسسبات ايسسس  تكُٝٗسسسا اؾُعٝسسس١ بعسسسد دذٕ         --66

  َدٜس اؾُع١ٝ.َدٜس اؾُع١ٝ.    اااااا

  َتابع١ ْػس أمباز اؾُع١ٝ   ايصحـ ٚاملٓتدٜات بعد اعتُااٖا َٔ ز٥ٝظ اؾُع١ٝ.َتابع١ ْػس أمباز اؾُع١ٝ   ايصحـ ٚاملٓتدٜات بعد اعتُااٖا َٔ ز٥ٝظ اؾُع١ٝ.--77

تابعسس١ َسسا ٜهتسسك عسسٔ اؾُعٝسسات عاَسس١ ٚعسسٔ اؾُعٝسس١ بصسسؿ١ تابعسس١ َسسا ٜهتسسك عسسٔ اؾُعٝسسات عاَسس١ ٚعسسٔ اؾُعٝسس١ بصسسؿ١ ايعٓاٜسس١ بسساملًـ ااعالَسسٞ يًقُعٝسس١ َٚايعٓاٜسس١ بسساملًـ ااعالَسسٞ يًقُعٝسس١ َٚ--88

  ماص١.ماص١.اااااا

  َتابع١ تصٜٛس ٚتطقٌٝ مجٝع املٓاضبات ٚايهًُات املتعًك١ باؾُع١ٝ بهاؾ١ ايٛضا٥ٌ املتا ١.َتابع١ تصٜٛس ٚتطقٌٝ مجٝع املٓاضبات ٚايهًُات املتعًك١ باؾُع١ٝ بهاؾ١ ايٛضا٥ٌ املتا ١.--99

  دعداا تكازٜس اٚز١ٜ عٔ َٓقصات اؾُع١ٝ يبعثٗا يًداعُني يًقُع١ٝ.دعداا تكازٜس اٚز١ٜ عٔ َٓقصات اؾُع١ٝ يبعثٗا يًداعُني يًقُع١ٝ.--1010

األع ا٤ ٚايداعُني ٚغريِٖ ٚاجضتؿاا٠ َٓ٘   األع ا٤ ٚايداعُني ٚغريِٖ ٚاجضتؿاا٠ َٓ٘   دعداا بساَط زضا٥ٌ اؾٛاٍ ٚ صس أزقاّ ناؾ١ دعداا بساَط زضا٥ٌ اؾٛاٍ ٚ صس أزقاّ ناؾ١ --1111

  ايتٛاصٌ َعِٗ ٚتصٜٚدِٖ بأمباز اؾُع١ٝ ٚترنريِٖ بتطدٜد اغرتاناتِٗ .ايتٛاصٌ َعِٗ ٚتصٜٚدِٖ بأمباز اؾُع١ٝ ٚترنريِٖ بتطدٜد اغرتاناتِٗ .        اااااا

  دعداا ٚػٗٝص َهإ ايصٚاز   اؾُع١ٝ َٚتابع١ تستٝب٘.دعداا ٚػٗٝص َهإ ايصٚاز   اؾُع١ٝ َٚتابع١ تستٝب٘.--1212

  َتابع١ ايًٛ ات ايتابع١ يًقُع١ٝ ٚايهتاب١ يًُدٜس فا ٜال   عًٝٗا َٚا ؼتاج٘.َتابع١ ايًٛ ات ايتابع١ يًقُع١ٝ ٚايهتاب١ يًُدٜس فا ٜال   عًٝٗا َٚا ؼتاج٘.--1313

  ع املٛاا ايالش١َ اصداز تكسٜس عٔ اؾُع١ٝ ٚعسض٘ ع٢ً َدٜس اؾُع١ٝ.ع املٛاا ايالش١َ اصداز تكسٜس عٔ اؾُع١ٝ ٚعسض٘ ع٢ً َدٜس اؾُع١ٝ.مجمج--1414

  أاا٤ َا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ.أاا٤ َا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ.--1515

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ ايعا١َ .غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ ايعا١َ .--11

  ( ض١ٓ   فاٍ ااعالّ.( ض١ٓ   فاٍ ااعالّ.22مد١َ ج تكٌ عٔ )مد١َ ج تكٌ عٔ )--22

  ايكدز٠ ع٢ً صٝاغ١ األمباز.ايكدز٠ ع٢ً صٝاغ١ األمباز.--33

  ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اجْرتْت .ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اجْرتْت .--44
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  لٕظٗفٛلٕظٗفٛرقي ارقي ا

  ز٥ٝظ قطِ ايعالقات ايعا١َ ٚااعالّز٥ٝظ قطِ ايعالقات ايعا١َ ٚااعالّ  قطِ ايعالقات ايعا١َ ٚااعالّقطِ ايعالقات ايعا١َ ٚااعالّ  َػسف تك١ٝٓ املعًَٛاتَػسف تك١ٝٓ املعًَٛات  33--44--22

  ٔالٕاجبات :ٔالٕاجبات :  * املّاً* املّاً

( ازاض١ ا تٝاج اؾُع١ٝ يًرباَط ٚايٓ ِ بػهٌ تؿصًٝٞ ٚدَها١ْٝ اضتأداّ غسبه١ ايسسبر بسني    ( ازاض١ ا تٝاج اؾُع١ٝ يًرباَط ٚايٓ ِ بػهٌ تؿصًٝٞ ٚدَها١ْٝ اضتأداّ غسبه١ ايسسبر بسني      11) ) 

  ٚاملهاتك . ٚاملهاتك .   األقطاّاألقطاّ  اااااا

( ايعٌُ ع٢ً تًب١ٝ ا تٝاجات اؾُع١ٝ َٔ ايرباَط ٚايٓ ِ اآلي١ٝ ٚتصُِٝ ايٓ ِ فا ٜستال٤ّ َسع تًسو    ( ايعٌُ ع٢ً تًب١ٝ ا تٝاجات اؾُع١ٝ َٔ ايرباَط ٚايٓ ِ اآلي١ٝ ٚتصُِٝ ايٓ ِ فا ٜستال٤ّ َسع تًسو      22) ) 

  اج تٝاجات أٚ تٛؾريٖا َٔ جٗات أمس٣ عٓد اي سٚز٠ ٚايتأند َٔ َد٣ َال٤َتٗا يًقُع١ٝ .اج تٝاجات أٚ تٛؾريٖا َٔ جٗات أمس٣ عٓد اي سٚز٠ ٚايتأند َٔ َد٣ َال٤َتٗا يًقُع١ٝ .      اااااا

  ( ازاض١ ٚامتباز ايرباَط اؾدٜد٠ .( ازاض١ ٚامتباز ايرباَط اؾدٜد٠ .  33) ) 

  ايرباَط ٚنٝؿ١ٝ اضتأداَٗا عٓد اؿاج١ .ايرباَط ٚنٝؿ١ٝ اضتأداَٗا عٓد اؿاج١ .( دعداا ايٌٝ عٔ ( دعداا ايٌٝ عٔ   44) ) 

  ( ااغساف ع٢ً أعُاٍ اؿاضك اآليٞ َٚعاؾ١ األع اٍ ٚقٝاع ؾاع١ًٝ أاا٤ األجٗص٠ ٚايرباَط .( ااغساف ع٢ً أعُاٍ اؿاضك اآليٞ َٚعاؾ١ األع اٍ ٚقٝاع ؾاع١ًٝ أاا٤ األجٗص٠ ٚايرباَط .  55) ) 

                                ( اؽسسساذ ااجسسسسا٤ات ايهؿًٝسسس١ بؿسسسسض ايسقابسسس١ عًسسس٢ ايبٝاْسسسات ٚاملعًَٛسسسات    سسساٍ  سسسدٚع مًسسسٌ   ( اؽسسساذ ااجسسسسا٤ات ايهؿًٝسسس١ بؿسسسسض ايسقابسسس١ عًسسس٢ ايبٝاْسسسات ٚاملعًَٛسسسات    سسساٍ  سسسدٚع مًسسسٌ     66) ) 

  ؾين .ؾين .  أٚ ع ٌأٚ ع ٌ      اااااا

  صُِٝ َٛقع اؾُع١ٝ ع٢ً ااْرتْت ٚت ٜٛسٙ بصٛز٠ اا١ُ٥ فا ٖٛ جدٜد .صُِٝ َٛقع اؾُع١ٝ ع٢ً ااْرتْت ٚت ٜٛسٙ بصٛز٠ اا١ُ٥ فا ٖٛ جدٜد .( ت( ت  77) ) 

  ( ااضٗاّ   تدزٜك َٛتؿٞ اؾُع١ٝ ع٢ً اضتأداّ األْ ١ُ ٚايت بٝل ايعًُٞ .( ااضٗاّ   تدزٜك َٛتؿٞ اؾُع١ٝ ع٢ً اضتأداّ األْ ١ُ ٚايت بٝل ايعًُٞ .  88) ) 

  ( دْػا٤ غبه١ تك١ٝٓ اام١ًٝ ـد١َ املساضالت ايدام١ًٝ ٚاـازج١ٝ .( دْػا٤ غبه١ تك١ٝٓ اام١ًٝ ـد١َ املساضالت ايدام١ًٝ ٚاـازج١ٝ .  99) ) 

  ( مجع ٚتستٝك أقسا  تعسٜـ أجٗص٠ اؾُع١ٝ .( مجع ٚتستٝك أقسا  تعسٜـ أجٗص٠ اؾُع١ٝ .  1010) ) 

  ( ااغساف ع٢ً  ؿ  ايبٝاْات ٚاملعًَٛات   أجٗص٠ اؾُع١ٝ ٚأمر ْطخ اٚز١ٜ يًحؿ  .( ااغساف ع٢ً  ؿ  ايبٝاْات ٚاملعًَٛات   أجٗص٠ اؾُع١ٝ ٚأمر ْطخ اٚز١ٜ يًحؿ  .  1111) ) 

  ( ايكٝاّ بٓطخ اـ ابات ٚايكسازات ٚاألٚاَس ٚناؾ١ أٚزام اؾُع١ٝ امل ًٛب١ .( ايكٝاّ بٓطخ اـ ابات ٚايكسازات ٚاألٚاَس ٚناؾ١ أٚزام اؾُع١ٝ امل ًٛب١ .  1212) ) 
  

  شػن الٕظٗفٛ :شػن الٕظٗفٛ :  وتطمباتوتطمبات  **

  ..  جاَع١ ؽصه  اضك آيٞجاَع١ ؽصه  اضك آيٞغٗاا٠ غٗاا٠   --11

  ٘ .٘ .مد١َ ج تكٌ عٔ ض١ٓ   فاٍ اؿاضك ٚعًَٛمد١َ ج تكٌ عٔ ض١ٓ   فاٍ اؿاضك ٚعًَٛ  --22

  املعسؾ١ ايتا١َ بأعُاٍ ايػبهات َٚػانًٗا .املعسؾ١ ايتا١َ بأعُاٍ ايػبهات َٚػانًٗا .  --33
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  ز٥ٝظ قطِ ايعالقات ايعا١َ ٚااعالّز٥ٝظ قطِ ايعالقات ايعا١َ ٚااعالّ  ايعالقات ايعا١َ ٚااعالّايعالقات ايعا١َ ٚااعالّ  أمصا٥ٞ اضتك اب املت ٛعنيأمصا٥ٞ اضتك اب املت ٛعني  44--44--22
  

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  ايت ٛعٞ .ايت ٛعٞ .  اضتكباٍ طًبات ايساغبني   ايعٌُاضتكباٍ طًبات ايساغبني   ايعٌُ--11

  ؼدٜد َكاب١ً املت ٛعني .ؼدٜد َكاب١ً املت ٛعني .  --22

  َكاب١ً املت ٛع ٚايرت ٝك ب٘ .َكاب١ً املت ٛع ٚايرت ٝك ب٘ .  --33

  اص حاب املت ٛع   جٛي١ ع٢ً أقطاّ اؾُع١ٝ ٚأْػ تٗا .اص حاب املت ٛع   جٛي١ ع٢ً أقطاّ اؾُع١ٝ ٚأْػ تٗا .  --44

  تكدِٜ ايٓػسات ايتعسٜؿ١ٝ عٔ اؾُع١ٝ .تكدِٜ ايٓػسات ايتعسٜؿ١ٝ عٔ اؾُع١ٝ .  --55

  تعسٜـ املت ٛعني ع٢ً أؾساا طاقِ اؾُع١ٝ .تعسٜـ املت ٛعني ع٢ً أؾساا طاقِ اؾُع١ٝ .--66

  ٚضع بسْاَط عٌُ املت ٛعني .ٚضع بسْاَط عٌُ املت ٛعني .  --77

    امتٝاز ايعٌُ املٓاضك ي٘ .  امتٝاز ايعٌُ املٓاضك ي٘ .َطاعد٠ املت ٛع َطاعد٠ املت ٛع --88

  تكدِٜ ايتٛصٝات فهاؾأ٠ املت ٛعني .تكدِٜ ايتٛصٝات فهاؾأ٠ املت ٛعني .--99

  تطقٌٝ بٝاْات املت ٛع ٚعٓٛاْ٘ يًتٛاصٌ َع٘ يالضتؿاا٠ َٔ مدَت٘ .تطقٌٝ بٝاْات املت ٛع ٚعٓٛاْ٘ يًتٛاصٌ َع٘ يالضتؿاا٠ َٔ مدَت٘ .--1010

  ضُإ ا رتاّ املت ٛع َٔ قبٌ أؾساا اؾٗاش .ضُإ ا رتاّ املت ٛع َٔ قبٌ أؾساا اؾٗاش .--1111

  تكِٜٛ أاا٤ املت ٛعني .تكِٜٛ أاا٤ املت ٛعني .--1212

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك .غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك .--11

  مد١َ   أعُاٍ مماس١ً ج تكٌ عٔ ض١ٓ .مد١َ   أعُاٍ مماس١ً ج تكٌ عٔ ض١ٓ .--22

  ايكدز٠ ع٢ً ايعٌُ ع٢ً اؿاضك اآليٞ .ايكدز٠ ع٢ً ايعٌُ ع٢ً اؿاضك اآليٞ .--33

  ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ ٚاجتصاٍ باآلمسٜٔ .ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ ٚاجتصاٍ باآلمسٜٔ .--44
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس اؾُع١َٝدٜس اؾُع١ٝ  قطِ ت١ُٝٓ املٛازاقطِ ت١ُٝٓ املٛازا  ز٥ٝظ قطِ ت١ُٝٓ املٛازا املاي١ٝز٥ٝظ قطِ ت١ُٝٓ املٛازا املاي١ٝ  11--55--22

  ٔالٕاجبات :ٔالٕاجبات :  * املّاً* املّاً

( دعداا اـ ١ ايط١ٜٛٓ يت١ُٝٓ املٛازا املاي١ٝ عسٔ طسٜسل ايتربعسات ٚايهؿساجت ٚاألٚاَسس املطستدأ١       ( دعداا اـ ١ ايط١ٜٛٓ يت١ُٝٓ املٛازا املاي١ٝ عسٔ طسٜسل ايتربعسات ٚايهؿساجت ٚاألٚاَسس املطستدأ١         11) ) 

    ض٤ٛ اج تٝاجات املاي١ٝ امل ًٛب١   املٝصا١ْٝ ايتكدٜس١ٜ .      ض٤ٛ اج تٝاجات املاي١ٝ امل ًٛب١   املٝصا١ْٝ ايتكدٜس١ٜ .        اااااا

  ( دعداا اـ ر اجضتثُاز١ٜ يًُتاح َٔ ايؿا٥ض املايٞ يًقُع١ٝ   .( دعداا اـ ر اجضتثُاز١ٜ يًُتاح َٔ ايؿا٥ض املايٞ يًقُع١ٝ   .  22) ) 

  ضٛم اجضتثُاز ٚامتٝاز أؾ ٌ اجضتثُازات ٚعسض٘ ع٢ً ايس٥ٝظ املباغس . ضٛم اجضتثُاز ٚامتٝاز أؾ ٌ اجضتثُازات ٚعسض٘ ع٢ً ايس٥ٝظ املباغس .   ( ازاض١( ازاض١  33) ) 

  ( ااغساف ع٢ً دعداا ازاض١ اؾد٣ٚ اجقتصاا١ٜ يًُػسٚعات اجضتثُاز١ٜ .( ااغساف ع٢ً دعداا ازاض١ اؾد٣ٚ اجقتصاا١ٜ يًُػسٚعات اجضتثُاز١ٜ .  44) ) 

( ايتٓطٝل َع املؤضطات املاي١ٝ ٚايعكاز١ٜ يًحصٍٛ ع٢ً املعًَٛسات ٚاملكرت سات   فساٍ اجضستثُاز     ( ايتٓطٝل َع املؤضطات املاي١ٝ ٚايعكاز١ٜ يًحصٍٛ ع٢ً املعًَٛسات ٚاملكرت سات   فساٍ اجضستثُاز       55) ) 

  ..  َثٌَثٌاألاأل    اااااا

  دعداا ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ اجضتثُازات ايكا١ُ٥ ٚبٝإ عٛا٥دٖا ٚاملأاطس اي  تعرتٜٗا .دعداا ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ اجضتثُازات ايكا١ُ٥ ٚبٝإ عٛا٥دٖا ٚاملأاطس اي  تعرتٜٗا .  ((  66) ) 

  ( دعداا قاعد٠ َعًَٛات نا١ًَ عٔ اجضتثُازات ايكا١ُ٥ يًقُع١ٝ ٚت ٛزٖا .( دعداا قاعد٠ َعًَٛات نا١ًَ عٔ اجضتثُازات ايكا١ُ٥ يًقُع١ٝ ٚت ٛزٖا .  77) ) 

                  ( َتابعسسس١ اجضسسستثُازات ايكا٥ُسسس١ ايعكازٜسسس١ ٚاملايٝسسس١ ٚااؾصسسساح عسسسٔ أٜسسس١ َسسستػريات َسسسؤسس٠ عًسسس٢ قُٝسسس١  ( َتابعسسس١ اجضسسستثُازات ايكا٥ُسسس١ ايعكازٜسسس١ ٚاملايٝسسس١ ٚااؾصسسساح عسسسٔ أٜسسس١ َسسستػريات َسسسؤسس٠ عًسسس٢ قُٝسسس١    88) ) 

  اجضتثُازات ٚاملأاطس اي  تتعسض اا ٚتكدِٜ املكرت ات ٚايطبٌ ايٛاجك دتباعٗا   ذيو .اجضتثُازات ٚاملأاطس اي  تتعسض اا ٚتكدِٜ املكرت ات ٚايطبٌ ايٛاجك دتباعٗا   ذيو .  اااااا

  ( َتابع١ ؼصٌٝ عا٥دات عكازات اؾُع١ٝ .( َتابع١ ؼصٌٝ عا٥دات عكازات اؾُع١ٝ .  99) ) 

  ( َتابع١ اؾٗات اجضتػاز١ٜ املتعاقد َعٗا يتكدِٜ مدَات يًقُع١ٝ   فاٍ اجضتثُاز .( َتابع١ اؾٗات اجضتػاز١ٜ املتعاقد َعٗا يتكدِٜ مدَات يًقُع١ٝ   فاٍ اجضتثُاز .  1010) ) 

  ٚصٝا١ْ عكازات اؾُع١ٝ .ٚصٝا١ْ عكازات اؾُع١ٝ .  ( ااغساف ع٢ً تأجري ٚغسا٤ ٚبٝع( ااغساف ع٢ً تأجري ٚغسا٤ ٚبٝع  1111) ) 

  ( ايتٛاصٌ َع ايداعُني ٚاؾٗات املام١ جضتُساز جًك تربعاتِٗ .( ايتٛاصٌ َع ايداعُني ٚاؾٗات املام١ جضتُساز جًك تربعاتِٗ .  1212) ) 

  ( دٜصاٍ ايتكازٜس ايدٚز١ٜ يًداعُني .( دٜصاٍ ايتكازٜس ايدٚز١ٜ يًداعُني .  1313) ) 

  ( ااغساف ع٢ً َػسٚع اجضتك اع ايػٗسٟ ٚتُٓٝت٘ .( ااغساف ع٢ً َػسٚع اجضتك اع ايػٗسٟ ٚتُٓٝت٘ .  1414) ) 

  شػن الٕظٗفٛ :شػن الٕظٗفٛ :  * وتطمبات* وتطمبات* * 

  غٗاا٠ جاَع١ٝ أٚ ابًّٛ ؽصه َٓاضك .غٗاا٠ جاَع١ٝ أٚ ابًّٛ ؽصه َٓاضك .  --11

  ج تكٌ عٔ ضٓتني   فاٍ ايتطٜٛل ٚايعالقات ايعا١َ .ج تكٌ عٔ ضٓتني   فاٍ ايتطٜٛل ٚايعالقات ايعا١َ .  مد١َمد١َ  --22

  ايكدز٠ ع٢ً ااااز٠ املاي١ٝ ٚاجضتثُاز .ايكدز٠ ع٢ً ااااز٠ املاي١ٝ ٚاجضتثُاز .  --33
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  ز٥ٝظ قطِ ت١ُٝٓ املٛازاز٥ٝظ قطِ ت١ُٝٓ املٛازا  قطِ ت١ُٝٓ املٛازاقطِ ت١ُٝٓ املٛازا  َػسف عكازاتَػسف عكازات  22--55--22

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  ت اؾُع١ٝ ٚصٝاْتٗا ٚتسَُٝٗا ٚتأَني ا تٝاجاتٗا َٔ املٛاا ٚاملا٤ ٚغريٖا.ت اؾُع١ٝ ٚصٝاْتٗا ٚتسَُٝٗا ٚتأَني ا تٝاجاتٗا َٔ املٛاا ٚاملا٤ ٚغريٖا.ااغساف ٚاملتابع١ يعكازاااغساف ٚاملتابع١ يعكازا--11

  َتابع١ ؼصٌٝ ااٜسااات املتٛقع٘ َٔ عكازات اؾُع١ٝ ٚعسض تكسٜس بريو ع٢ً ايس٥ٝظ املباغس .َتابع١ ؼصٌٝ ااٜسااات املتٛقع٘ َٔ عكازات اؾُع١ٝ ٚعسض تكسٜس بريو ع٢ً ايس٥ٝظ املباغس .--22

  ايكٝاّ ع٢ً تأجري ايعكازات ٚاضتثُازٖا األَثٌ ٚاضتالّ ااٜساا.ايكٝاّ ع٢ً تأجري ايعكازات ٚاضتثُازٖا األَثٌ ٚاضتالّ ااٜساا.--33

  ٔ ٚتطًِٝ ايعكازات ٚتصؿ١ٝ عدااات اـدَات.ٔ ٚتطًِٝ ايعكازات ٚتصؿ١ٝ عدااات اـدَات.ااغساف ع٢ً  سن١ ْصٍٚ املطتأجسٜااغساف ع٢ً  سن١ ْصٍٚ املطتأجسٜ--44

  َتابع١ ايصٝا١ْ ايدٚز١ٜ يًعكازات ٚايتأند َٔ ضالَتٗا.َتابع١ ايصٝا١ْ ايدٚز١ٜ يًعكازات ٚايتأند َٔ ضالَتٗا.--55

املػازن١   دعداا ايدزاضسات اجضستثُاز١ٜ أٚ ايعكازٜس١ أٚ عسٔ ضسٛم اجضستثُاز   املًُهس١ عٓسد         املػازن١   دعداا ايدزاضسات اجضستثُاز١ٜ أٚ ايعكازٜس١ أٚ عسٔ ضسٛم اجضستثُاز   املًُهس١ عٓسد         --66

  طًك ايس٥ٝظ املباغس .طًك ايس٥ٝظ املباغس .  اااااا

  ١ٝ ٚؼدٜثٗا بصٛز٠ اا١ُ٥ .١ٝ ٚؼدٜثٗا بصٛز٠ اا١ُ٥ .َتابع١ قاعد٠ بٝاْات ايعكازات املًُٛن١ يًقُعَتابع١ قاعد٠ بٝاْات ايعكازات املًُٛن١ يًقُع--77

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .--88

  

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ .غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ .--11

  ( ض١ٓ   فاٍ اجضتثُاز ٚدااز٠ ايعكازات .( ض١ٓ   فاٍ اجضتثُاز ٚدااز٠ ايعكازات .22مد١َ ج تكٌ عٔ )مد١َ ج تكٌ عٔ )--22

  دجاا٠ اضتأداّ اؿاضك اآليٞ.دجاا٠ اضتأداّ اؿاضك اآليٞ.--33

  ااملاّ بأضٛام ايعكاز ٚأٚج٘ اجضتثُاز.ااملاّ بأضٛام ايعكاز ٚأٚج٘ اجضتثُاز.--44
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  ز٥ٝظ قطِ ت١ُٝٓ املٛازاز٥ٝظ قطِ ت١ُٝٓ املٛازا  قطِ ت١ُٝٓ املٛازاقطِ ت١ُٝٓ املٛازا  َػسف ت١ُٝٓ املٛازاَػسف ت١ُٝٓ املٛازا  33--55--22

  ٔالٕاجبات :ٔالٕاجبات :  * املّاً* املّاً

اضسستكباٍ ايتربعسسسات ايٓكدٜسسس١ ٚؼسٜسسسس ضسسسٓدات ايكسسبض اسسسا ٚدٜسسسداع املبسسسايؼ    طسسسابات اؾُعٝسسس١                  اضسستكباٍ ايتربعسسسات ايٓكدٜسسس١ ٚؼسٜسسسس ضسسسٓدات ايكسسبض اسسسا ٚدٜسسسداع املبسسسايؼ    طسسسابات اؾُعٝسسس١                  --11

  ..  ٛىٛى  ايبٓ  ايبٓ  اااااا

َتابعسسسس١ املػسسسسرتنني بسسسساألٚاَس املطسسسستدأ١ ٚاجتصسسسساٍ بسسسساملٓك عني َسسسسِٓٗ ٚتسسسسسغٝبِٗ باجضسسسستُساز                  َتابعسسسس١ املػسسسسرتنني بسسسساألٚاَس املطسسسستدأ١ ٚاجتصسسسساٍ بسسسساملٓك عني َسسسسِٓٗ ٚتسسسسسغٝبِٗ باجضسسسستُساز                  --22

    اجغرتاى ٚايبحث عٔ َػرتنني جدا.  اجغرتاى ٚايبحث عٔ َػرتنني جدا.  اااااا

َتابع١ ٚتصٓٝـ األٚاَس املطتدأ١ ايٛازا٠   نػٛف  طابات اؾُع١ٝ ٚتطسقًٝٗا  طسك اؾٗس١    َتابع١ ٚتصٓٝـ األٚاَس املطتدأ١ ايٛازا٠   نػٛف  طابات اؾُع١ٝ ٚتطسقًٝٗا  طسك اؾٗس١    --33

  ايٛازا٠ َٓٗا.ايٛازا٠ َٓٗا.    اااااا

  تابع١ دٜصاٍ تكازٜس ايرباَط ٚاألْػ ١ يًداعُني.تابع١ دٜصاٍ تكازٜس ايرباَط ٚاألْػ ١ يًداعُني.ََ--44

  تطقٌٝ ايعٓاٜٚٔ ايها١ًَ يًُتربعني ٚاملػرتنني اؾدا.تطقٌٝ ايعٓاٜٚٔ ايها١ًَ يًُتربعني ٚاملػرتنني اؾدا.--55

دعداا تكسٜس غٗسٟ أٚ ؾصًٞ ملٓقصات ايكطِ ٚتكدأس٘ يسس٥ٝظ ايكطسِ يعسضس٘ عًس٢ فًسظ دااز٠       دعداا تكسٜس غٗسٟ أٚ ؾصًٞ ملٓقصات ايكطِ ٚتكدأس٘ يسس٥ٝظ ايكطسِ يعسضس٘ عًس٢ فًسظ دااز٠       --66

  اؾُع١ٝ بٛاض ١ َدٜس اؾُع١ٝ.اؾُع١ٝ بٛاض ١ َدٜس اؾُع١ٝ.  اااااا

  ..ا ا تعني اؾُع١ٝ ع٢ً ؼكٝل أٖداؾٗتعني اؾُع١ٝ ع٢ً ؼكٝل أٖداؾٗ  املطا١ُٖ   دجياا َٛازا سابت١ َٚطتُس٠املطا١ُٖ   دجياا َٛازا سابت١ َٚطتُس٠--77

ايتٛاصٌ َع ايداعُني يًقُع١ٝ َٚتابع١ ٚزٚا تربعاتِٗ بصؿ١ اٚز١ٜ ٚؼسٜس م ابسات ملسٔ اْك عست    ايتٛاصٌ َع ايداعُني يًقُع١ٝ َٚتابع١ ٚزٚا تربعاتِٗ بصؿ١ اٚز١ٜ ٚؼسٜس م ابسات ملسٔ اْك عست    --88

  تربعاتِٗ ٚشٜازتِٗ .تربعاتِٗ ٚشٜازتِٗ .    اااااا

  ايعٓا١ٜ باملتربعني ٚتكدِٜ ايػهس ٚايتكدٜس اِ َٚٛاؾاتِٗ بطٓد قبض َا ٚزا َِٓٗ.ايعٓا١ٜ باملتربعني ٚتكدِٜ ايػهس ٚايتكدٜس اِ َٚٛاؾاتِٗ بطٓد قبض َا ٚزا َِٓٗ.--99

  أعُاٍ أمس٣ ملصًح١ ايعٌُ.أعُاٍ أمس٣ ملصًح١ ايعٌُ.ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ --1010

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ .غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ .--11

  ( ض١ٓ   فاٍ ايتطٜٛل.( ض١ٓ   فاٍ ايتطٜٛل.22مد١َ ج تكٌ عٔ )مد١َ ج تكٌ عٔ )--22

  ..  ايكدز٠ ع٢ً اؿٛاز ٚااقٓاع ٚايتطٜٛلايكدز٠ ع٢ً اؿٛاز ٚااقٓاع ٚايتطٜٛل--33
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  قطِ ت١ُٝٓ املٛازاقطِ ت١ُٝٓ املٛازاز٥ٝظ ز٥ٝظ   قطِ ت١ُٝٓ املٛازاقطِ ت١ُٝٓ املٛازا  َٓدٚب ت١ُٝٓ َٛازآَدٚب ت١ُٝٓ َٛازا  44--55--22

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  املػازن١   تٓطٝل ايًكا٤ات َع املتربعني ٚاؾٗات ايداع١ُ يًقُع١ٝ .املػازن١   تٓطٝل ايًكا٤ات َع املتربعني ٚاؾٗات ايداع١ُ يًقُع١ٝ .--11

  ضبر ع١ًُٝ ايتربع ٚتطقًٝٗا ضُٔ قٛا٥ِ ايهرت١ْٝٚ. ضبر ع١ًُٝ ايتربع ٚتطقًٝٗا ضُٔ قٛا٥ِ ايهرت١ْٝٚ. --22

  ايتٛاصٌ َع اااازات  ٍٛ أمسا٤ املتربعني ٚأزقاّ ايتٛاصٌ َعِٗ .ايتٛاصٌ َع اااازات  ٍٛ أمسا٤ املتربعني ٚأزقاّ ايتٛاصٌ َعِٗ .--33

   ابات ٚايتكازٜس ديِٝٗ . ابات ٚايتكازٜس ديِٝٗ .ايكٝاّ بصٜاز٠ املتربعني ٚدٜصاٍ اـايكٝاّ بصٜاز٠ املتربعني ٚدٜصاٍ اـ--44

  ايتعسٜـ فٓاغر اؾُع١ٝ مالٍ ايصٜازات ٚايًكا٤ات .ايتعسٜـ فٓاغر اؾُع١ٝ مالٍ ايصٜازات ٚايًكا٤ات .--55

  َتابع١ املٓك عني عٔ ايتربع ٚتسغٝبِٗ   َٛاص١ً اعِ اؾُع١ٝ .َتابع١ املٓك عني عٔ ايتربع ٚتسغٝبِٗ   َٛاص١ً اعِ اؾُع١ٝ .--66

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .--77

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ .غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ .--11

   عٌُ َٓاضك. عٌُ َٓاضك.( ض١ٓ  ( ض١ٓ  22مد١َ ج تكٌ عٔ )مد١َ ج تكٌ عٔ )--22

  ايكدز٠ ع٢ً ايتٛاصٌ َع األؾساا ٚاؾٗات اـازج١ٝ.ايكدز٠ ع٢ً ايتٛاصٌ َع األؾساا ٚاؾٗات اـازج١ٝ.--33

  ٚ طٔ اـًل .ٚ طٔ اـًل .  ١١األَاْاألَاْ--44

  
  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس اؾُع١َٝدٜس اؾُع١ٝ  قطِ ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝقطِ ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ  ز٥ٝظ قطِ  ًكات ايبٓني ز٥ٝظ قطِ  ًكات ايبٓني   11--66--22
  

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  ع٢ً اؿًل بايتٓطٝل َع ز٥ٝظ ايًق١ٓ ايتع١ًُٝٝ .ع٢ً اؿًل بايتٓطٝل َع ز٥ٝظ ايًق١ٓ ايتع١ًُٝٝ .  اقرتاح تٛشٜع املدزضني ٚاملػسؾنياقرتاح تٛشٜع املدزضني ٚاملػسؾني  --11

عكسد اجتُساع غسٗسٟ َسع املػسسؾني ملٓاقػس١ أٚضسساع اؿًسل ٚأٜ سا  اجتُساع ؾصسًٞ ملدزضسٞ اؿًسسل                   عكسد اجتُساع غسٗسٟ َسع املػسسؾني ملٓاقػس١ أٚضسساع اؿًسل ٚأٜ سا  اجتُساع ؾصسًٞ ملدزضسٞ اؿًسسل                     --22

  يتدازع املػانٌ اي  تٛاج٘ املدزضني ٚاي الب .يتدازع املػانٌ اي  تٛاج٘ املدزضني ٚاي الب .  اااااا

اا تكسٜسسس غسسٗسٟ عٓٗسسا  اا تكسٜسسس غسسٗسٟ عٓٗسسا  َتابعسس١ شٜسسازات املػسسسؾني يًحًسسل ٚاضسستالّ تكسسازٜسِٖ عٓٗسسا ٚازاضسستٗا ٚدعسسد َتابعسس١ شٜسسازات املػسسسؾني يًحًسسل ٚاضسستالّ تكسسازٜسِٖ عٓٗسسا ٚازاضسستٗا ٚدعسسد   --33

  ٚزؾع٘ يًق١ٓ ايتع١ًُٝٝ .ٚزؾع٘ يًق١ٓ ايتع١ًُٝٝ .  اااااا

  شٜاز٠ اؿًل ٚاجطالع ع٢ً ضري ايدزاض١ ٚ ٌ املػهالت ؾٝٗا .شٜاز٠ اؿًل ٚاجطالع ع٢ً ضري ايدزاض١ ٚ ٌ املػهالت ؾٝٗا .  --44

جسا٤ املكابالت ايالش١َ َعِٗ يًتأند َٔ جسا٤ املكابالت ايالش١َ َعِٗ يًتأند َٔ اااْتكا٤ املدزضني األنؿا٤ ٚد ايتِٗ د  ؾ١ٓ اجمتباز اْتكا٤ املدزضني األنؿا٤ ٚد ايتِٗ د  ؾ١ٓ اجمتباز   --55

  صال ٝتِٗ يًتدزٜظ ٚاقرتاح تعِٝٝٓٗ .صال ٝتِٗ يًتدزٜظ ٚاقرتاح تعِٝٝٓٗ .  اااااا

ًبات ؾت   ًل جدٜد٠ ٚازاضتٗا َٔ  ٝث املٛقع ٚايهثاؾ١ ايطها١ْٝ   املٓ كس١ ٚدعسداا   ًبات ؾت   ًل جدٜد٠ ٚازاضتٗا َٔ  ٝث املٛقع ٚايهثاؾ١ ايطها١ْٝ   املٓ كس١ ٚدعسداا   تًكٞ طتًكٞ ط  --66

  تكسٜس عٓٗا يًق١ٓ ايتع١ًُٝٝ . تكسٜس عٓٗا يًق١ٓ ايتع١ًُٝٝ .   اااااا
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                      ازاضسس١ تكسسازٜس املػسسسؾني  سسٍٛ ا تٝاجسسات اؿًسسل َسسٔ شٜسساا٠ يًُدزضسسني أٚ املطسساعدٜٔ ٚاقسسرتاح املٓاضسسك      ازاضسس١ تكسسازٜس املػسسسؾني  سسٍٛ ا تٝاجسسات اؿًسسل َسسٔ شٜسساا٠ يًُدزضسسني أٚ املطسساعدٜٔ ٚاقسسرتاح املٓاضسسك        --77

    ذيو .  ذيو .  ٚايتٓطٝل َع ز٥ٝظ ايًق١ٓ ايتع١ًُٝٝٚايتٓطٝل َع ز٥ٝظ ايًق١ٓ ايتع١ًُٝٝ  اااااا

  اقرتاح ؾت  اؿًكات أٚ دغالقٗا ٚايعسض عٔ ذيو يس٥ٝظ ايًق١ٓ ايتع١ًُٝٝ .اقرتاح ؾت  اؿًكات أٚ دغالقٗا ٚايعسض عٔ ذيو يس٥ٝظ ايًق١ٓ ايتع١ًُٝٝ .  --88

  د اي١ مجٝع َا ؼتاج٘ اؿًل َٔ َطتًصَات ٚأاٚات ملدٜس ااااز٠ .د اي١ مجٝع َا ؼتاج٘ اؿًل َٔ َطتًصَات ٚأاٚات ملدٜس ااااز٠ .  --99

1010--          ّ ّ          ازاضسس١ تكسسازٜس ايهؿاٜسس١ عسسٔ نسسٌ َسسدزع ٚاقسسرتاح َسسٓ  ايعسسال٠ٚ ايتػسسقٝع١ٝ يسس٘ َسسع بداٜسس١ نسسٌ عسسا                             ازاضسس١ تكسسازٜس ايهؿاٜسس١ عسسٔ نسسٌ َسسدزع ٚاقسسرتاح َسسٓ  ايعسسال٠ٚ ايتػسسقٝع١ٝ يسس٘ َسسع بداٜسس١ نسسٌ عسسا

  ضٞ ٚعسضٗا ع٢ً ايًق١ٓ ايتع١ًُٝٝ .ضٞ ٚعسضٗا ع٢ً ايًق١ٓ ايتع١ًُٝٝ .ازاازا      اااااا

  دعداا تكازٜس ايهؿا١ٜ يًُػسؾني ٚزؾعٗا يًق١ٓ ايتع١ًُٝٝ .دعداا تكازٜس ايهؿا١ٜ يًُػسؾني ٚزؾعٗا يًق١ٓ ايتع١ًُٝٝ .  --1111

  دعداا بٝإ غٗسٟ عٔ غٝاب املدزضني أٚ اْك اعِٗ عٔ ايعٌُ ٚزؾع٘ ملدٜس اؾُع١ٝ .دعداا بٝإ غٗسٟ عٔ غٝاب املدزضني أٚ اْك اعِٗ عٔ ايعٌُ ٚزؾع٘ ملدٜس اؾُع١ٝ .--1212

                          َتابعسسس١ تٓؿٝسسسر أْػسسس ١ اؿًسسسل ٚايتطسسسقٌٝ   يٛ سسس١ ايػسسسسف ٚتسغسسسٝ  اي سسسالب املطسسستحكني يًقسسسٛا٥ص     َتابعسسس١ تٓؿٝسسسر أْػسسس ١ اؿًسسسل ٚايتطسسسقٌٝ   يٛ سسس١ ايػسسسسف ٚتسغسسسٝ  اي سسسالب املطسسستحكني يًقسسسٛا٥ص       --1313

  ايتػقٝع١ٝ .ايتػقٝع١ٝ .      اااااا

ٟ   4646ج ( َسسٔ املساا٠ )  ج ( َسسٔ املساا٠ )  --بب--تٛقٝسع اؾسسصا٤ات ايسٛازا٠   ايؿكسسسات ) أ  تٛقٝسع اؾسسصا٤ات ايسٛازا٠   ايؿكسسسات ) أ  --1414 ٟ ( َسسٔ ج٥حس١ ايتٓ سسِٝ ااااز عًسس٢ عًسس٢   ( َسسٔ ج٥حس١ ايتٓ سسِٝ ااااز

                  املأسايؿني ممسسٔ ٖسِ ؼسست داازتس٘ َسسٔ املسٛتؿني ٚاملدزضسسني ٚاملػسسؾني ٚايسؾسسع عسٔ املأايؿسسات ايسسٛازا٠        املأسايؿني ممسسٔ ٖسِ ؼسست داازتس٘ َسسٔ املسٛتؿني ٚاملدزضسسني ٚاملػسسؾني ٚايسؾسسع عسٔ املأايؿسسات ايسسٛازا٠          ااااا ا

    ( يًق١ٓ ايتع١ًُٝٝ جؽاذ ايالشّ .( يًق١ٓ ايتع١ًُٝٝ جؽاذ ايالشّ .  ٖسٖس--ٚٚ--) ا) ا  ايؿكساتايؿكسات  ااااا ا

  ..  َٚتابع١ تٓؿٝر تعًُٝات ايدزاض١َٚتابع١ تٓؿٝر تعًُٝات ايدزاض١  دصداز ايتعاَِٝ املٓ ١ُ يطري ايعٌُ   اؿًكاتدصداز ايتعاَِٝ املٓ ١ُ يطري ايعٌُ   اؿًكات--1515

  َتابع١ أعُاٍ ؽصٜٔ ناؾ١ املعًَٛات املتعًك١ باؿًكات ٚاي الب ٚاملدزضني .َتابع١ أعُاٍ ؽصٜٔ ناؾ١ املعًَٛات املتعًك١ باؿًكات ٚاي الب ٚاملدزضني .--1616

  ِٖ .ِٖ .َٓاقػ١ أضباب اْك اع اي الب ٚدعاا٠ قٝدِٖ عٓد َساجع١ أٚيٝا٤ أَٛزَٓاقػ١ أضباب اْك اع اي الب ٚدعاا٠ قٝدِٖ عٓد َساجع١ أٚيٝا٤ أَٛز--1717

  تًكٞ غها٣ٚ اي الب ٚأٚيٝا٤ أَٛزِٖ ٚايعٌُ ع٢ً  ًٗا .تًكٞ غها٣ٚ اي الب ٚأٚيٝا٤ أَٛزِٖ ٚايعٌُ ع٢ً  ًٗا .--1818

  ااغساف املباغس ع٢ً دقا١َ املطابكات ا ١ًٝ .ااغساف املباغس ع٢ً دقا١َ املطابكات ا ١ًٝ .  --1919

  ايتع١ًُٝٝ .ايتع١ًُٝٝ .  ااعداا ٚاملتابع١ يًدٚزات ايع١ًُٝ اي  تعكدٖا اؾُع١ٝ يً الب ٚاملعًُني ٚعسضٗا ع٢ً ايًق١ٓااعداا ٚاملتابع١ يًدٚزات ايع١ًُٝ اي  تعكدٖا اؾُع١ٝ يً الب ٚاملعًُني ٚعسضٗا ع٢ً ايًق١ٓ--2020

  تكدَٗا اؾُع١ٝ .تكدَٗا اؾُع١ٝ .  املػازن١   ااعداا يًحؿالت ايط١ٜٛٓ اي املػازن١   ااعداا يًحؿالت ايط١ٜٛٓ اي --2121

  ااغساف ع٢ً صسف َهاؾيت اي الب ايتػقٝع١ٝ .  ااغساف ع٢ً صسف َهاؾيت اي الب ايتػقٝع١ٝ .  --2222

  ااااا انتاب١ ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ أٚضاع اؿًل ٚعسضٗا ع٢ً فًظ ااااز٠   ْٗا١ٜ نسٌ عساّ            نتاب١ ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ أٚضاع اؿًل ٚعسضٗا ع٢ً فًظ ااااز٠   ْٗا١ٜ نسٌ عساّ            --2323

  ازاضٞ يتكِٜٛ أاا٤ اؿًل مالٍ ايعاّ َٚعاؾ١ َا ؾٝٗا َٔ ضعـ .ازاضٞ يتكِٜٛ أاا٤ اؿًل مالٍ ايعاّ َٚعاؾ١ َا ؾٝٗا َٔ ضعـ .

  دزضني ٚاملػسؾني .دزضني ٚاملػسؾني .ايتٛقٝع ع٢ً بٝإ صسف زٚاتك املايتٛقٝع ع٢ً بٝإ صسف زٚاتك امل--2424

  دعداا جدٍٚ أعُاٍ اجتُاعات ايًق١ٓ ايتع١ًُٝٝ ٚايتٓطٝل ملٛعد اججتُاع َع ز٥ٝظ ايًق١ٓ .دعداا جدٍٚ أعُاٍ اجتُاعات ايًق١ٓ ايتع١ًُٝٝ ٚايتٓطٝل ملٛعد اججتُاع َع ز٥ٝظ ايًق١ٓ .--2525

  املٛاؾك١ ع٢ً َٓ  ااجاشات بأْٛاعٗا ملٛتؿٞ ايكطِ ٚناؾ١ ايعاًَني   اؿًكات .املٛاؾك١ ع٢ً َٓ  ااجاشات بأْٛاعٗا ملٛتؿٞ ايكطِ ٚناؾ١ ايعاًَني   اؿًكات .--2626

  دعداا ٚتٓؿٝر ايرباَط ٚاألْػ ١ ايع١ًُٝ ٚايرتب١ٜٛ   اؿًكات .دعداا ٚتٓؿٝر ايرباَط ٚاألْػ ١ ايع١ًُٝ ٚايرتب١ٜٛ   اؿًكات .--2727

  ايًقإ ايتٓؿٝر١ٜ يًُػازٜع ٚايرباَط ٚزؾع ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٓٗا يًق١ٓ ايتع١ًُٝٝ .ايًقإ ايتٓؿٝر١ٜ يًُػازٜع ٚايرباَط ٚزؾع ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٓٗا يًق١ٓ ايتع١ًُٝٝ .  تػهٌٝتػهٌٝ--2828

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .--2929

  * وتطمبات شػن الٕظٗفٛ:* وتطمبات شػن الٕظٗفٛ:

  غٗاا٠ جاَع١ٝ ؽصه تسبٟٛ .غٗاا٠ جاَع١ٝ ؽصه تسبٟٛ .--11

  ( ضٓٛات   فاٍ ااااز٠ ٚؼؿٝ  ايكسإٓ . ( ضٓٛات   فاٍ ااااز٠ ٚؼؿٝ  ايكسإٓ .   33مد١َ ج تكٌ عٔ ) مد١َ ج تكٌ عٔ ) --22

  ٢ دااز٠ ؾسٜل ايعٌُ .٢ دااز٠ ؾسٜل ايعٌُ .ايكدز٠ عًايكدز٠ عً--33
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   ؿ  أجصا٤ َٔ ايكسإٓ . ؿ  أجصا٤ َٔ ايكسإٓ .--44

  دجاا٠ اضتأداّ اؿاضك اآليٞ .دجاا٠ اضتأداّ اؿاضك اآليٞ .--55

  

  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

22--66--22  
  َطاعد ز٥ٝظَطاعد ز٥ٝظ

  قطِ  ًكات ايبٓني قطِ  ًكات ايبٓني   
  ز٥ٝظ قطِ  ًكات ايبٓنيز٥ٝظ قطِ  ًكات ايبٓني  قطِ ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝقطِ ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ

  

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

يًكطِ َٔ األقطاّ األمس٣ ٚتطقًٝٗا ٚعسضٗا ع٢ً ز٥ٝظ ايكطِ يًكطِ َٔ األقطاّ األمس٣ ٚتطقًٝٗا ٚعسضٗا ع٢ً ز٥ٝظ ايكطِ اضتكباٍ اـ ابات املٛج١ٗ اضتكباٍ اـ ابات املٛج١ٗ   --11

  جؽاذ ايالشّ  ٝااا .جؽاذ ايالشّ  ٝااا .  ااااا ا

  ْطخ َا حيتاج٘ ايكطِ َٔ م ابات ٚتكازٜس ٚمناذج ٚغريٖا .ْطخ َا حيتاج٘ ايكطِ َٔ م ابات ٚتكازٜس ٚمناذج ٚغريٖا .  --22

مجع ٚتؿسٜؼ املعًَٛات ٚاا صا٥ٝات ايدٚز١ٜ ٚتستٝبٗا ٚدعداا ًَأه اا ٚعسضٗا ع٢ً ز٥ٝط٘ مجع ٚتؿسٜؼ املعًَٛات ٚاا صا٥ٝات ايدٚز١ٜ ٚتستٝبٗا ٚدعداا ًَأه اا ٚعسضٗا ع٢ً ز٥ٝط٘ --33

  ٛاا   ضقالت ماص١ .ٛاا   ضقالت ماص١ .املباغس ٚاج تؿات بأصاملباغس ٚاج تؿات بأصااااا ا

داماٍ بٝاْسات امتبساز اي سالب   اؿاضسك اآليسٞ ٚتصسٓٝؿٗا ٚدعسداا بٝاْسات املطستحكني يًقسٛا٥ص           داماٍ بٝاْسات امتبساز اي سالب   اؿاضسك اآليسٞ ٚتصسٓٝؿٗا ٚدعسداا بٝاْسات املطستحكني يًقسٛا٥ص             --44

  ايتػقٝع١ٝ ٚعسضٗا ع٢ً ز٥ٝط٘ املباغس .ايتػقٝع١ٝ ٚعسضٗا ع٢ً ز٥ٝط٘ املباغس .  ااااا ا

َتابع١ َباغسات املعًُني ٚاملػسؾني َٚٛتؿٞ ايكطِ ٚعسضٗا ع٢ً ز٥ٝظ ايكطِ ٚدغعاز َهتسك  َتابع١ َباغسات املعًُني ٚاملػسؾني َٚٛتؿٞ ايكطِ ٚعسضٗا ع٢ً ز٥ٝظ ايكطِ ٚدغعاز َهتسك    --55

  ؿني بريو .ؿني بريو .غؤٕٚ املٛتغؤٕٚ املٛت    ااااا ا

دعداا بٝإ غٗسٟ عٔ غٝاب ٚتسأمسات ناؾس١ ايعساًَني   ايكطسِ ٚاؿًكسات ٚتٛقٝعس٘ َسٔ ز٥ٝطس٘         دعداا بٝإ غٗسٟ عٔ غٝاب ٚتسأمسات ناؾس١ ايعساًَني   ايكطسِ ٚاؿًكسات ٚتٛقٝعس٘ َسٔ ز٥ٝطس٘         --66

  املباغس ٚدغعاز َهتك غؤٕٚ املٛتؿني بريو .املباغس ٚدغعاز َهتك غؤٕٚ املٛتؿني بريو .  ااااا ا

                    اج تؿات فًؿات اؿًكات ٚتكسازٜس املػسسؾني عٓٗسا ٚعسٔ املعًُسني ٚتصسٓٝؿٗا ٚتستٝبٗسا ٚؾٗسضستٗا        اج تؿات فًؿات اؿًكات ٚتكسازٜس املػسسؾني عٓٗسا ٚعسٔ املعًُسني ٚتصسٓٝؿٗا ٚتستٝبٗسا ٚؾٗسضستٗا          --77

                    عسس١ دامسساٍ ناؾسس١ األٚزام   املًؿسسات بصسسؿ١ َطسستُس٠ َسسع املطسسؤٚي١ٝ ايهاًَسس١ عسسٔ ضسسسٜتٗا عسس١ دامسساٍ ناؾسس١ األٚزام   املًؿسسات بصسسؿ١ َطسستُس٠ َسسع املطسسؤٚي١ٝ ايهاًَسس١ عسسٔ ضسسسٜتٗا َٚتابَٚتاب    ااااا اا

  ٚضالَتٗا .ٚضالَتٗا .  ااااا ا

  اضتكباٍ طًبات املعًُني ٚعسضٗا ع٢ً ز٥ٝظ ايكطِ يًبت ؾٝٗا .اضتكباٍ طًبات املعًُني ٚعسضٗا ع٢ً ز٥ٝظ ايكطِ يًبت ؾٝٗا .  --88

اضتكباٍ ايتكازٜس َٔ املػسؾني ايتعًُٝٝني َٚتابعٞ اؿًكات ٚعسضسٗا عًس٢ ز٥سٝظ ايكطسِ جؽساذ      اضتكباٍ ايتكازٜس َٔ املػسؾني ايتعًُٝٝني َٚتابعٞ اؿًكات ٚعسضسٗا عًس٢ ز٥سٝظ ايكطسِ جؽساذ        --99

  َا ًٜصّ  ٝااا . َا ًٜصّ  ٝااا .     ا ااااا

                اج تؿسسات برتامسسٝه اؿًكسسات ٚايعٓاٜسس١ بٗسسا ٚتستٝبٗسسا ٚؾٗسضسستٗا َٚتابعسس١ تصٜٚسسد َسسدزع اؿًكسس١   اج تؿسسات برتامسسٝه اؿًكسسات ٚايعٓاٜسس١ بٗسسا ٚتستٝبٗسسا ٚؾٗسضسستٗا َٚتابعسس١ تصٜٚسسد َسسدزع اؿًكسس١     --1010

  ٚاجملُع بٓطأ١ َٓٗا .ٚاجملُع بٓطأ١ َٓٗا .      ااااا ا

                دعسسداا غسسٗااات اؿؿسسات ٚغسسٗااات ايتكسسدٜس ٚتٛقٝعٗسسا َسسٔ صسسا ك ايصسسال ١ٝ ٚااغسسساف عًسس٢     دعسسداا غسسٗااات اؿؿسسات ٚغسسٗااات ايتكسسدٜس ٚتٛقٝعٗسسا َسسٔ صسسا ك ايصسسال ١ٝ ٚااغسسساف عًسس٢     --1111

  تطًُٝٗا .تطًُٝٗا .   ااااا ا

  ابع١ دٜصاٍ ايتعاَِٝ ٚاـ ابات يًحًكات ٚاجملُعات .ابع١ دٜصاٍ ايتعاَِٝ ٚاـ ابات يًحًكات ٚاجملُعات .َتَت--1212
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  املػازن١   ااعداا ججتُاعات ز٥ٝظ ايكطِ َع املػسؾني ٚاملدزضني .املػازن١   ااعداا ججتُاعات ز٥ٝظ ايكطِ َع املػسؾني ٚاملدزضني .  --1313

  دعداا ناؾ١ اا صا٥ٝات عٔ اؿًل ٚاملعًُني ٚاملػسؾني َٚتابع١ دزضااا يًق١ٗ اي ايب١ .دعداا ناؾ١ اا صا٥ٝات عٔ اؿًل ٚاملعًُني ٚاملػسؾني َٚتابع١ دزضااا يًق١ٗ اي ايب١ .--1414

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .--1515

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك .غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك .--11

  مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني   فاٍ ااااز٠ ٚايتحؿٝ  . مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني   فاٍ ااااز٠ ٚايتحؿٝ  . --22

  دجاا٠ اضتأداّ اؿاضك اآليٞ .دجاا٠ اضتأداّ اؿاضك اآليٞ .--33

  ايكدز٠ ع٢ً ايعٌُ َع ؾسٜل ايعٌُ .ايكدز٠ ع٢ً ايعٌُ َع ؾسٜل ايعٌُ .--44

  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  ز٥ٝظ قطِ  ًكات ايبٓنيز٥ٝظ قطِ  ًكات ايبٓني  قطِ  ًكات ايبٓنيقطِ  ًكات ايبٓني  َساقك داازٟ َساقك داازٟ   33--66--22
  

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

شٜسساز٠ اؿًسسل بٛاقسسع شٜسساز٠ ٚا سسد٠ نسسٌ أضسسبٛع يًحًسسل ايدامًٝسس١ ٚ  نسسٌ ْصسسـ غسسٗس يًأازجٝسس١                  شٜسساز٠ اؿًسسل بٛاقسسع شٜسساز٠ ٚا سسد٠ نسسٌ أضسسبٛع يًحًسسل ايدامًٝسس١ ٚ  نسسٌ ْصسسـ غسسٗس يًأازجٝسس١                  --11

  ٚنتاب١ تكسٜس عٓٗا ٚزؾع٘ يس٥ٝط٘ املباغس . ٚنتاب١ تكسٜس عٓٗا ٚزؾع٘ يس٥ٝط٘ املباغس .   ااااا ا

  آمس .آمس .تهٕٛ ايصٜاز٠ يًحًك١   أٍٚ ايدٚاّ ٚٚض ٘ ٚآمسٙ عٝث تتؿاٚت بني  ني ٚتهٕٛ ايصٜاز٠ يًحًك١   أٍٚ ايدٚاّ ٚٚض ٘ ٚآمسٙ عٝث تتؿاٚت بني  ني ٚ  --22

َساقب١ اٚاّ اؿًل ٚاْصساف اي الب ٚاملدزضني ٚاجْ باش ايعاّ باؿًك١ ٚدبالؽ ز٥ٝظ قطِ َساقب١ اٚاّ اؿًل ٚاْصساف اي الب ٚاملدزضني ٚاجْ باش ايعاّ باؿًك١ ٚدبالؽ ز٥ٝظ قطِ   --33

 ًكات ايبٓني عٔ مجٝع املال  ات املتعًك١ بػٝاب املدزضني أٚ تأمسِٖ ٚق١ً عدا اي الب أٚ  ًكات ايبٓني عٔ مجٝع املال  ات املتعًك١ بػٝاب املدزضني أٚ تأمسِٖ ٚق١ً عدا اي الب أٚ     ااااا ا

  ايؿٛض٢   اؿًك١ . ايؿٛض٢   اؿًك١ .     ااااا ا

  ٚاملػسؾني ع٢ً اؿًل .ٚاملػسؾني ع٢ً اؿًل .  َتابع١ دٜصاٍ ايتعاَِٝ ٚاألٚاَس يًُدزضنيَتابع١ دٜصاٍ ايتعاَِٝ ٚاألٚاَس يًُدزضني  --44

  اؾٛا٥ص َٚتابع١ ذيو .اؾٛا٥ص َٚتابع١ ذيو .  ––املصا ـ املصا ـ   ––ايدٚايٝك ايدٚايٝك   ––تطًِٝ َا ؼتاج٘ اؿًل َٔ : ايًٛ ات تطًِٝ َا ؼتاج٘ اؿًل َٔ : ايًٛ ات   --55

  اضتالّ َؿاتٝ  ايدٚايٝك ٚاملصا ـ ٚايدؾاتس َٔ املدزضني   ْٗا١ٜ ايدزاض١ .اضتالّ َؿاتٝ  ايدٚايٝك ٚاملصا ـ ٚايدؾاتس َٔ املدزضني   ْٗا١ٜ ايدزاض١ .  --66

تٓبٝس٘ عًس٢   تٓبٝس٘ عًس٢   اجطالع ع٢ً نػـ   ٛز املدزضني   اجملُعات ٚايتٛقٝع عًٝ٘ عٓد نسٌ شٜساز٠ ٚاي  اجطالع ع٢ً نػـ   ٛز املدزضني   اجملُعات ٚايتٛقٝع عًٝ٘ عٓد نسٌ شٜساز٠ ٚاي    --77

  اـًٌ ايرٟ ٜساٙ َباغس٠ َع تدٜٚٓ٘   ايتكسٜس ايَٝٛٞ . اـًٌ ايرٟ ٜساٙ َباغس٠ َع تدٜٚٓ٘   ايتكسٜس ايَٝٛٞ .   ااااا ا

تؿسٜؼ جدٍٚ   ٛز املدزضني ايتابعني ي٘ غٗسٜا  َٚكازْت٘ َع ايبٝاْات اي  تسسا َسٔ اجملُعسات أٚ    تؿسٜؼ جدٍٚ   ٛز املدزضني ايتابعني ي٘ غٗسٜا  َٚكازْت٘ َع ايبٝاْات اي  تسسا َسٔ اجملُعسات أٚ      --88

  املهاتك عٔ مالص١ ايػٝاب ٚاؿ ٛز .املهاتك عٔ مالص١ ايػٝاب ٚاؿ ٛز .  ااااا ا

  ٛذج املعد يريو ٚزؾع٘ يس٥ٝط٘ املباغس .ٛذج املعد يريو ٚزؾع٘ يس٥ٝط٘ املباغس .دعداا تكسٜس غٗسٟ عٔ اؿًكات اي  شازٖا  طك ايُٓدعداا تكسٜس غٗسٟ عٔ اؿًكات اي  شازٖا  طك ايُٓ  --99

  ٜكتصس عٌُ املساقك ع٢ً َا ذنس ٚج ٜتدمٌ ؾُٝا ٜتعًل بايعٌُ ايؿين ٚااغساف ايتعًُٝٞ .ٜكتصس عٌُ املساقك ع٢ً َا ذنس ٚج ٜتدمٌ ؾُٝا ٜتعًل بايعٌُ ايؿين ٚااغساف ايتعًُٝٞ .  --1010

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .  --1111
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  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  ايثا١ْٜٛ ايعا١َ .ايثا١ْٜٛ ايعا١َ .غٗاا٠ غٗاا٠ --11

  كات . كات . مد١َ ج تكٌ عٔ ض١ٓ   اؿًمد١َ ج تكٌ عٔ ض١ٓ   اؿً--22

  إٔ ٜهٕٛ صا ك أٜ ٚمًل  طٔ .إٔ ٜهٕٛ صا ك أٜ ٚمًل  طٔ .--33
  

  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َػسف تعًُٝٞ َػسف تعًُٝٞ   44--66--22
َهتك َهتك   ––اؾُع١ٝ اؾُع١ٝ 

  ااغسافااغساف
  ز٥ٝظ قطِ  ًكات ايبٓنيز٥ٝظ قطِ  ًكات ايبٓني

  

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  شٜاز٠ املعًِ َٚتابع١ َا ٜؤاٜ٘ َع طالب٘ .شٜاز٠ املعًِ َٚتابع١ َا ٜؤاٜ٘ َع طالب٘ .  --11

  كات اي  ٜصٚزٖا .كات اي  ٜصٚزٖا .تكدِٜ املػٛز٠ ايتع١ًُٝٝ ملعًُٞ اؿًتكدِٜ املػٛز٠ ايتع١ًُٝٝ ملعًُٞ اؿً  --22

  ايتعسف ع٢ً َا ٜعرتض ضري ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ َٔ َػهالت ٚاملطاعد٠ ع٢ً  ًٗا .ايتعسف ع٢ً َا ٜعرتض ضري ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ َٔ َػهالت ٚاملطاعد٠ ع٢ً  ًٗا .  --33

َطاعد٠ املعًُني ع٢ً ت ٜٛس أْؿطسِٗ ٚايتحكسل َسٔ ت بٝسل املٓساٖط ٚاألْ ُس١ ٚايتعًُٝسات ٚتسريٌٝ         َطاعد٠ املعًُني ع٢ً ت ٜٛس أْؿطسِٗ ٚايتحكسل َسٔ ت بٝسل املٓساٖط ٚاألْ ُس١ ٚايتعًُٝسات ٚتسريٌٝ           --44

  ني املعًُني . ني املعًُني . ايصعٛبات اي  قد تعرتضِٗ ْٚكٌ اـربات ٚايتقازب ايرتب١ٜٛ بايصعٛبات اي  قد تعرتضِٗ ْٚكٌ اـربات ٚايتقازب ايرتب١ٜٛ ب    اااا 

تكِٜٛ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ عٝث تتٓاٍٚ اي ايسك ٚاملعًسِ ٚاملكسسز ايدزاضسٞ ٚطسسم ايتسدزٜظ       تكِٜٛ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ عٝث تتٓاٍٚ اي ايسك ٚاملعًسِ ٚاملكسسز ايدزاضسٞ ٚطسسم ايتسدزٜظ         --55

                              ٚايٛضسسسا٥ٌ ايتعًُٝٝسسس١ ٚأضسسسايٝك تكسسسِٜٛ اي ايسسسك ٚااَهاْٝسسسات املااٜسسس١ ٚايعالقسسس١ بسسسني نسسسٌ ٖسسسرٙ   ٚايٛضسسسا٥ٌ ايتعًُٝٝسسس١ ٚأضسسسايٝك تكسسسِٜٛ اي ايسسسك ٚااَهاْٝسسسات املااٜسسس١ ٚايعالقسسس١ بسسسني نسسسٌ ٖسسسرٙ       اااا 

  ي  ٜهػـ عٓٗا ايتكِٜٛ .ي  ٜهػـ عٓٗا ايتكِٜٛ .ايعٓاصس ٚايٛقٛف ع٢ً املػهالت ٚاملعٛقات اايعٓاصس ٚايٛقٛف ع٢ً املػهالت ٚاملعٛقات ا    اااا 

  ايتأند َٔ َطت٣ٛ اي الب ايتعًُٝٞ ٚايرتبٟٛ َٚطاْد٠ املعًِ   َٓاقػ١ األضايٝك ايرتب١ٜٛ .ايتأند َٔ َطت٣ٛ اي الب ايتعًُٝٞ ٚايرتبٟٛ َٚطاْد٠ املعًِ   َٓاقػ١ األضايٝك ايرتب١ٜٛ .  --66

  تصٜٚد املعًُني باألؾهاز ٚاملطتقدات ايتع١ًُٝٝ .تصٜٚد املعًُني باألؾهاز ٚاملطتقدات ايتع١ًُٝٝ .  --77

  َتابع١   ٛز ٚغٝاب اي الب ٚايتٓبٝ٘ ع٢ً َٔ ٜتهسز غٝاب٘ ملأاطب١ ٚيٞ أَسٙ .َتابع١   ٛز ٚغٝاب اي الب ٚايتٓبٝ٘ ع٢ً َٔ ٜتهسز غٝاب٘ ملأاطب١ ٚيٞ أَسٙ .  --88

  ايالش١َ عكك نٌ شٜاز٠ ٚزؾعٗا يًس٥ٝظ املباغس .ايالش١َ عكك نٌ شٜاز٠ ٚزؾعٗا يًس٥ٝظ املباغس .دعداا ايتكازٜس دعداا ايتكازٜس   --99

  نتاب١ تكسٜس نؿا١ٜ عٔ نٌ َدزع بٛاقع تكسٜس   نٌ ؾصٌ ازاضٞ .نتاب١ تكسٜس نؿا١ٜ عٔ نٌ َدزع بٛاقع تكسٜس   نٌ ؾصٌ ازاضٞ .  --1010

  ٚضع بسْاَط يًصٜازات عٝث ج تكٌ عٔ َستني   ايػٗس يًحًك١ ايٛا د٠ . ٚضع بسْاَط يًصٜازات عٝث ج تكٌ عٔ َستني   ايػٗس يًحًك١ ايٛا د٠ .   --1111

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  ..) تسب١ٜٛ ( ) تسب١ٜٛ ( غٗاا٠ جاَع١ٝ غٗاا٠ جاَع١ٝ --11

  ايتعًِٝ ٚااغساف .ايتعًِٝ ٚااغساف .  مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني  مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني  --22

  دجاا٠ اضتأداّ اؿاضك اآليٞ .دجاا٠ اضتأداّ اؿاضك اآليٞ .--33

  دتكإ ايتقٜٛد .دتكإ ايتقٜٛد .--44

  ااملاّ فٗازات ايتدزٜظ   اؿًكات .ااملاّ فٗازات ايتدزٜظ   اؿًكات .--55

   ؿ  أجصا٤ َٔ ايكسإٓ  طك َا ٜكسزٙ فًظ ااااز٠ . ؿ  أجصا٤ َٔ ايكسإٓ  طك َا ٜكسزٙ فًظ ااااز٠ .--66
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  ز٥ٝظ قطِ  ًكات ايبٓنيز٥ٝظ قطِ  ًكات ايبٓني  قطِ  ًكات ايبٓنيقطِ  ًكات ايبٓني  َعًِ َعًِ   55--66--22

  * املّاً ٔالٕاجبات:* املّاً ٔالٕاجبات:

  ؼؿٝ  ايكسإٓ ايهسِٜ فٛاا  يً الب املطقًني   اؿًك١ .ؼؿٝ  ايكسإٓ ايهسِٜ فٛاا  يً الب املطقًني   اؿًك١ .--11

  املطؤٚي١ٝ ايتا١َ عٔ دااز٠ اؿًك١ ٚطالبٗا .املطؤٚي١ٝ ايتا١َ عٔ دااز٠ اؿًك١ ٚطالبٗا .  --22

ا رتاّ اي ايك َٚعاًَت٘ َعا١ًَ تسب١ٜٛ ؼكل ي٘ األَٔ ٚاي ُأ١ْٓٝ ٚتُٓٞ غأصٝت٘ ٚتػعسٙ ا رتاّ اي ايك َٚعاًَت٘ َعا١ًَ تسب١ٜٛ ؼكل ي٘ األَٔ ٚاي ُأ١ْٓٝ ٚتُٓٞ غأصٝت٘ ٚتػعسٙ   --33

  تعًُ٘ . تعًُ٘ . بكُٝت٘ ٚتسع٢ َٛاٖب٘ ٚتػسع   ْؿط٘  ك ايكسإٓ ٚبكُٝت٘ ٚتسع٢ َٛاٖب٘ ٚتػسع   ْؿط٘  ك ايكسإٓ ٚ

  تعًِٝ اي الب أ هاّ ايتقٜٛد ايٓ سٟ .تعًِٝ اي الب أ هاّ ايتقٜٛد ايٓ سٟ .  --44

  تٓؿٝر م ١ ايدزاض١ املكسز٠ ٚايكٝاّ بهٌ َا تت ًب٘ يتحكٝل األٖداف املٛضٛع١ .تٓؿٝر م ١ ايدزاض١ املكسز٠ ٚايكٝاّ بهٌ َا تت ًب٘ يتحكٝل األٖداف املٛضٛع١ .  --55

ايتكٝسسد فٛاعٝسسد اؿ سسٛز ٚاجْصسسساف ٚبداٜسس١ اؿًكسس١ ْٚٗاٜتٗسسا ٚاضسستثُاز ٚقتٗسسا ؾُٝسسا ٜعسسٛا عًسس٢   ايتكٝسسد فٛاعٝسسد اؿ سسٛز ٚاجْصسسساف ٚبداٜسس١ اؿًكسس١ ْٚٗاٜتٗسسا ٚاضسستثُاز ٚقتٗسسا ؾُٝسسا ٜعسسٛا عًسس٢     --66

  اي الب بايٓؿع ٚايؿا٥د٠ . اي الب بايٓؿع ٚايؿا٥د٠ . 

يرتبٟٛ ايػساٌَ يً سالب َٚتابعس١ ؼصسًِٝٗ ٚتُٓٝس١ َسٛاطٔ اابسداع ٚايتؿسٛم يسدِٜٗ          يرتبٟٛ ايػساٌَ يً سالب َٚتابعس١ ؼصسًِٝٗ ٚتُٓٝس١ َسٛاطٔ اابسداع ٚايتؿسٛم يسدِٜٗ          ايكٝاّ بايدٚز اايكٝاّ بايدٚز ا  --77

  ٚعث  اجت اي عـ ٚايتكصري ٚعالجٗا .ٚعث  اجت اي عـ ٚايتكصري ٚعالجٗا .

  َتابع١ ضًٛنٝات اي الب . َتابع١ ضًٛنٝات اي الب .   --88

  ايعٓا١ٜ بتٛجٝ٘ اي الب د  اجيتصاّ بتعايِٝ ايدٜٔ اؿٓٝـ ٚايتأًل بأمالم ايكسإٓ ٚآااب٘ .ايعٓا١ٜ بتٛجٝ٘ اي الب د  اجيتصاّ بتعايِٝ ايدٜٔ اؿٓٝـ ٚايتأًل بأمالم ايكسإٓ ٚآااب٘ .  --99

  اجملُع ؾُٝا حيكل األٖداف ايطا١َٝ .اجملُع ؾُٝا حيكل األٖداف ايطا١َٝ .  ايتعإٚ َع دااز٠ اؿًك١ أٚايتعإٚ َع دااز٠ اؿًك١ أٚ  --1010

    ٛز اجتُاعات فايظ املهاتك أٚ اجملُعات دذا ُطًك َٓ٘ ذيو .  ٛز اجتُاعات فايظ املهاتك أٚ اجملُعات دذا ُطًك َٓ٘ ذيو .  --1111

  ازاض١ ايرباَط ايتع١ًُٝٝ ٚاقرتاح َا ٜساٙ َٓاضبا  يت ٜٛسٖا .ازاض١ ايرباَط ايتع١ًُٝٝ ٚاقرتاح َا ٜساٙ َٓاضبا  يت ٜٛسٖا .--1212

  تطقٌٝ أمسا٤ اي الب ٚٚاجباتِٗ   اؾرت اؿًك١ ٚضقالت املتابع١ .تطقٌٝ أمسا٤ اي الب ٚٚاجباتِٗ   اؾرت اؿًك١ ٚضقالت املتابع١ .--1313

  أَٛز اي الب ؿٌ املػهالت اي  تٛاج٘ املعًِ .أَٛز اي الب ؿٌ املػهالت اي  تٛاج٘ املعًِ .  دقا١َ عالقات ٚا١ٜ َع أٚيٝا٤دقا١َ عالقات ٚا١ٜ َع أٚيٝا٤--1414

  دعداا ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ اؿًك١ ٚطالبٗا ٚزؾعٗا يس٥ٝط٘ املباغس .دعداا ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ اؿًك١ ٚطالبٗا ٚزؾعٗا يس٥ٝط٘ املباغس .--1515

  املػازن١   اج تؿاجت اي  تكُٝٗا اؾُع١ٝ .املػازن١   اج تؿاجت اي  تكُٝٗا اؾُع١ٝ .--1616

  ايتعإٚ ايتاّ َع املػسؾني ٚتكبٌ تٛجٝٗاتِٗ .ايتعإٚ ايتاّ َع املػسؾني ٚتكبٌ تٛجٝٗاتِٗ .--1717

    تكُٝٗا اؾُع١ٝ .  تكُٝٗا اؾُع١ٝ .دعداا اي الب يًدمٍٛ   اجمتبازات ايدٚز١ٜ ايدعداا اي الب يًدمٍٛ   اجمتبازات ايدٚز١ٜ اي--1818

  تطقٌٝ غٝاب اي الب ٚاْك اعِٗ ٚعسض٘ ع٢ً املػسف أٚ دااز٠ اجملُع .تطقٌٝ غٝاب اي الب ٚاْك اعِٗ ٚعسض٘ ع٢ً املػسف أٚ دااز٠ اجملُع .--1919

                    اجٖتُسساّ بسساي الب املتُٝسسصٜٔ بصسسٛز٠ أنثسسس ٚتػسسقٝعِٗ ٚدعسسدااِٖ يًُػسسازن١   املطسسابكات       اجٖتُسساّ بسساي الب املتُٝسسصٜٔ بصسسٛز٠ أنثسسس ٚتػسسقٝعِٗ ٚدعسسدااِٖ يًُػسسازن١   املطسسابكات       --2020

  ٚاألْػ ١ .ٚاألْػ ١ .ااااا  

  تكدِٜ املكرت ات املؿٝد٠ ٚاي  تسؾع َٔ َطت٣ٛ األاا٤ .  تكدِٜ املكرت ات املؿٝد٠ ٚاي  تسؾع َٔ َطت٣ٛ األاا٤ .  --2121

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .--2222

  



 48 

  * وتطمبات شػن الٕظٗفٛ:* وتطمبات شػن الٕظٗفٛ:

  دتكإ تال٠ٚ ايكسإٓ ٚػٜٛدٙ .دتكإ تال٠ٚ ايكسإٓ ٚػٜٛدٙ .--11

   ؿ  َا ٜٓاضك َس ١ً ايتدزٜظ  طك تكدٜس ايًق١ٓ ايتع١ًُٝٝ . ؿ  َا ٜٓاضك َس ١ً ايتدزٜظ  طك تكدٜس ايًق١ٓ ايتع١ًُٝٝ .--22

   صٛي٘ ع٢ً اٚزات تدزٜب١ٝ   فاٍ ايعٌُ . صٛي٘ ع٢ً اٚزات تدزٜب١ٝ   فاٍ ايعٌُ .--33

  امل ٗس ايال٥ل ٚايكد٠ٚ اؿط١ٓ .امل ٗس ايال٥ل ٚايكد٠ٚ اؿط١ٓ .--44

  دز٠ ع٢ً تصحٝ  املؿاِٖٝ املعازض١ يتعايِٝ ايدٜٔ اؿٓٝـ .دز٠ ع٢ً تصحٝ  املؿاِٖٝ املعازض١ يتعايِٝ ايدٜٔ اؿٓٝـ .ضال١َ ايعكٝد٠ ٚايكضال١َ ايعكٝد٠ ٚايك--55

  ( ض١ٓ .( ض١ٓ .  1919أج ٜكٌ عُسٙ عٔ ) أج ٜكٌ عُسٙ عٔ ) --66

  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس اجملُعَدٜس اجملُع  ––ز٥ٝظ قطِ  ًكات ايبٓني ز٥ٝظ قطِ  ًكات ايبٓني   قطِ  ًكات ايبٓنيقطِ  ًكات ايبٓني  َػسف بساَط ٚأْػ ١َػسف بساَط ٚأْػ ١  66--66--22
  

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  رباَط ٚاألْػ ١ ايتػقٝع١ٝ ي الب اؿًكات .رباَط ٚاألْػ ١ ايتػقٝع١ٝ ي الب اؿًكات .َتابع١ دعداا م ر ايَتابع١ دعداا م ر اي--11

  ااغساف ع٢ً تٓؿٝر ايرباَط ٚاألْػ ١ بايتٓطٝل َع َدزا٤ اجملُعات َٚهاتك ااغساف .ااغساف ع٢ً تٓؿٝر ايرباَط ٚاألْػ ١ بايتٓطٝل َع َدزا٤ اجملُعات َٚهاتك ااغساف .  --22

  َتابع١ طًبات املهاتك ٚاجملُعات ٚاؿًل املتعًك١ با تٝاجات تٓؿٝر ايرباَط ٚاألْػ ١ . َتابع١ طًبات املهاتك ٚاجملُعات ٚاؿًل املتعًك١ با تٝاجات تٓؿٝر ايرباَط ٚاألْػ ١ .   --33

  ٚاألْػ ١ .ٚاألْػ ١ .  املػازن١   دعداا املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ يًرباَطاملػازن١   دعداا املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ يًرباَط  --44

  دعداا ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ تٓؿٝر ايرباَط ٚاألْػ ١ ٚايعكبات اي  تٛاج٘ ايعٌُ .دعداا ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ تٓؿٝر ايرباَط ٚاألْػ ١ ٚايعكبات اي  تٛاج٘ ايعٌُ .  --55

دعسسداا ايبحسسٛع ٚايدزاضسسات عسسٔ ايطسسبٌ ايسس  تعسسني عًسس٢ تػسسقٝع اي سسالب ٚؼؿٝسسصِٖ ؿؿسس                          دعسسداا ايبحسسٛع ٚايدزاضسسات عسسٔ ايطسسبٌ ايسس  تعسسني عًسس٢ تػسسقٝع اي سسالب ٚؼؿٝسسصِٖ ؿؿسس                            --66

  نتاب اهلل .نتاب اهلل .

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .  --77

  ن الٕظٗفٛ:ن الٕظٗفٛ:شػشػ  * وتطمبات* وتطمبات

  غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ ايعا١َ .غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ ايعا١َ .--11

  مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني   عٌُ اؿًكات .مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني   عٌُ اؿًكات .--22

  دجاا٠ اؿاضك اآليٞ .دجاا٠ اؿاضك اآليٞ .--33

  ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اآلمسٜٔ .ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اآلمسٜٔ .--44
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 49 

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  ١١ايػؤٕٚ ايتعًُٝٝايػؤٕٚ ايتعًَُٝٝدٜس َدٜس   ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ  ز٥ٝظ قطِ اجمتبازاتز٥ٝظ قطِ اجمتبازات  11--77--22
  

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  ااغساف ع٢ً دجسا٤ امتبازات املعًُني ٚاي الب .ااغساف ع٢ً دجسا٤ امتبازات املعًُني ٚاي الب .--11

  اضتكباٍ طًبات ايعٌُ ا اي١ ديٝ٘ َٔ دااز٠ ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ ٚؼدٜد َٛاعٝد دجسا٤ امتبازاتاضتكباٍ طًبات ايعٌُ ا اي١ ديٝ٘ َٔ دااز٠ ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ ٚؼدٜد َٛاعٝد دجسا٤ امتبازات  --22

  تكدَني .تكدَني .املامل

  ؿا٤ يًعٌُ .ؿا٤ يًعٌُ .دجسا٤ املكابالت َع املعًُني ٚاملػسؾني ايساغبني   ايعٌُ ٚامتبازِٖ ٚامتٝاز األندجسا٤ املكابالت َع املعًُني ٚاملػسؾني ايساغبني   ايعٌُ ٚامتبازِٖ ٚامتٝاز األن  --33

  ايٓ س   جد٣ٚ بسْاَط اجمتبازات ع٢ً ض٤ٛ ايٓتا٥ط ايؿص١ًٝ أٚ ايط١ٜٛٓ ٚاقرتاح املٓاضك .ايٓ س   جد٣ٚ بسْاَط اجمتبازات ع٢ً ض٤ٛ ايٓتا٥ط ايؿص١ًٝ أٚ ايط١ٜٛٓ ٚاقرتاح املٓاضك .  --44

  ازاض١ ضٛابر اجَتحاْات ٚاقرتاح ايتعدٜالت املٓاضب١ اا يًسقٞ فطت٣ٛ األاا٤ .  ازاض١ ضٛابر اجَتحاْات ٚاقرتاح ايتعدٜالت املٓاضب١ اا يًسقٞ فطت٣ٛ األاا٤ .    --55

س ايػؤٕٚ س ايػؤٕٚ اقرتاح جدٍٚ جٛجت أع ا٤ ؾإ اجمتبازات َٚتابع١ تٓؿٝرٙ بعد اعتُااٙ َٔ َدٜاقرتاح جدٍٚ جٛجت أع ا٤ ؾإ اجمتبازات َٚتابع١ تٓؿٝرٙ بعد اعتُااٙ َٔ َدٜ--66

  ايتع١ًُٝٝ ٚ ٌ املػهالت اي  تعرتض ضري ايعٌُ .ايتع١ًُٝٝ ٚ ٌ املػهالت اي  تعرتض ضري ايعٌُ .

اجطالع ع٢ً ْتا٥ط امتبازات اي الب    ؿ  األجصا٤ املكد١َ َٔ ؾإ اجمتبازات ٚدقسازٖا اجطالع ع٢ً ْتا٥ط امتبازات اي الب    ؿ  األجصا٤ املكد١َ َٔ ؾإ اجمتبازات ٚدقسازٖا --77

  ٚزؾعٗا يس٥ٝط٘ املباغس .ٚزؾعٗا يس٥ٝط٘ املباغس .

  ااغساف ع٢ً ؽصٜٔ ْتا٥ط امتبازات اي الب    ؿ  األجصا٤ ٚدامااا   اؿاضك اآليٞ .ااغساف ع٢ً ؽصٜٔ ْتا٥ط امتبازات اي الب    ؿ  األجصا٤ ٚدامااا   اؿاضك اآليٞ .--88

٤ اجمتباز ي الب اؾُع١ٝ اـامتني ٚزؾع ايٓتا٥ط ملدٜس ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ اقسازٖا ٚزؾعٗا جملًظ ٤ اجمتباز ي الب اؾُع١ٝ اـامتني ٚزؾع ايٓتا٥ط ملدٜس ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ اقسازٖا ٚزؾعٗا جملًظ دجسادجسا--88

  ااااز٠  .ااااز٠  .

  اضتكباٍ طًبات دجاشات َٛتؿٞ ايكطِ ٚزؾعٗا يس٥ٝط٘ املباغس    اٍ املٛاؾك١ عًٝٗا .اضتكباٍ طًبات دجاشات َٛتؿٞ ايكطِ ٚزؾعٗا يس٥ٝط٘ املباغس    اٍ املٛاؾك١ عًٝٗا .--99

  تٛاج٘ ايت بٝل . تٛاج٘ ايت بٝل .   َتابع١ ت بٝل األْ ١ُ ٚايتعًُٝات   دجسا٤ اجمتبازات ٚ ٌ ايصعٛبات اي َتابع١ ت بٝل األْ ١ُ ٚايتعًُٝات   دجسا٤ اجمتبازات ٚ ٌ ايصعٛبات اي --1010

  ايتٛقٝع ع٢ً غٗااات امتبازات اي الب    ؿ  األجصا٤ َع َدٜس ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ .ايتٛقٝع ع٢ً غٗااات امتبازات اي الب    ؿ  األجصا٤ َع َدٜس ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ .--1111

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .--1212

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه تسبٟٛ .غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه تسبٟٛ .--11

  ( ضٓٛات    فاٍ ؼؿٝ  ايكسإٓ .( ضٓٛات    فاٍ ؼؿٝ  ايكسإٓ .  33مد١َ ج تكٌ عٔ ) مد١َ ج تكٌ عٔ ) --22

   ؿ  أجصا٤ َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚدتكإ ايتال٠ٚ . ؿ  أجصا٤ َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚدتكإ ايتال٠ٚ .--33

  ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اآلمسٜٔ .ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اآلمسٜٔ .--44
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  ز٥ٝظ قطِ اجمتبازاتز٥ٝظ قطِ اجمتبازات  قطِ اجمتبازاتقطِ اجمتبازات  َػسف امتبازاتَػسف امتبازات  22--77--22
  

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  جسا٤ امتباز اي الب   قؿٛتِٗ . جسا٤ امتباز اي الب   قؿٛتِٗ . ايكٝاّ ظٛجت َٝدا١ْٝ ع٢ً َٛاقع اؿًل ٚدايكٝاّ ظٛجت َٝدا١ْٝ ع٢ً َٛاقع اؿًل ٚد--11

ايتٓطسسسٝل َسسسع َسسسدزا٤ املهاتسسسك ٚاجملُعسسسات َٚدزضسسسٞ اؿًسسسل يت٦ٝٗسسس١ اي سسسالب اجسسسسا٤ اجمتبسسساز          ايتٓطسسسٝل َسسسع َسسسدزا٤ املهاتسسسك ٚاجملُعسسسات َٚدزضسسسٞ اؿًسسسل يت٦ٝٗسسس١ اي سسسالب اجسسسسا٤ اجمتبسسساز            --22

  ٚدغعازِٖ فٛعد اجمتباز .ٚدغعازِٖ فٛعد اجمتباز .  اااااا

  زؾع أمسا٤ اي الب ايرٜٔ امتربٚا   األجصا٤ يس٥ٝط٘ املباغس . زؾع أمسا٤ اي الب ايرٜٔ امتربٚا   األجصا٤ يس٥ٝط٘ املباغس . --33

      ب ٚزؾع٘ يس٥ٝظ ايكطِ .ب ٚزؾع٘ يس٥ٝظ ايكطِ .دعداا تكسٜس ؾصًٞ عٔ ْتا٥ط امتباز اي الدعداا تكسٜس ؾصًٞ عٔ ْتا٥ط امتباز اي ال--44

تطقٌٝ اقرتا ات املعًُني   نٌ َا خيسه بسْساَط اجمتبسازات ٚازاضستٗا ٚعسضسٗا عًس٢ ز٥سٝظ        تطقٌٝ اقرتا ات املعًُني   نٌ َا خيسه بسْساَط اجمتبسازات ٚازاضستٗا ٚعسضسٗا عًس٢ ز٥سٝظ        --55

        ايكطِ . ايكطِ . 

  مجع ازجات اي الب املأتربٜٔ َٚساجعتٗا ٚتؿسٜػٗا   نػٛف ماص١ . مجع ازجات اي الب املأتربٜٔ َٚساجعتٗا ٚتؿسٜػٗا   نػٛف ماص١ . --66

  تصٜٚد ز٥ٝظ قطِ  ًكات ايبٓني بتكسٜس ْتا٥ط اجمتبازات .تصٜٚد ز٥ٝظ قطِ  ًكات ايبٓني بتكسٜس ْتا٥ط اجمتبازات .  --77

  ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .  ايكٝاّ فا ٜطٓدايكٝاّ فا ٜطٓد--88

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك .غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك .--11

   ؿ  ايكسإٓ ايهسِٜ ناَال  أٚ أجصا٤ َٓ٘ . ؿ  ايكسإٓ ايهسِٜ ناَال  أٚ أجصا٤ َٓ٘ .--22

  مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني   فاٍ ايتعًِٝ   اؿًكات .مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني   فاٍ ايتعًِٝ   اؿًكات .--33

  ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اآلمسٜٔ .ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اآلمسٜٔ .--44
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس اؾُع١َٝدٜس اؾُع١ٝ  ايكطِ ايٓطا٥ٞايكطِ ايٓطا٥ٞ  ز٥ٝظ ايكطِ ايٓطا٥ٞز٥ٝظ ايكطِ ايٓطا٥ٞ  11--88--22
  

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  املطا١ُٖ   اؽاذ ايكسازات املٓ ١ُ يطري ايعٌُ   ايكطِ  طك األْ ١ُ ٚايتعًُٝات .املطا١ُٖ   اؽاذ ايكسازات املٓ ١ُ يطري ايعٌُ   ايكطِ  طك األْ ١ُ ٚايتعًُٝات .--11

   ٌ املػهالت اي  تعرتض ضري ايعٌُ . ٌ املػهالت اي  تعرتض ضري ايعٌُ .--22

  تٓؿٝر١ٜ يًدٚز ايٓطا١ٝ٥ َٚتابع١ تٓؿٝرٖا  .تٓؿٝر١ٜ يًدٚز ايٓطا١ٝ٥ َٚتابع١ تٓؿٝرٖا  .املػازن١   ٚضع املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ ٚاـ ر اياملػازن١   ٚضع املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ ٚاـ ر اي--33

  تكِٝٝ أاا٤ ايعاًَني   ايكطِ .تكِٝٝ أاا٤ ايعاًَني   ايكطِ .--44

  ااغساف ع٢ً ا تٝاجات ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ .ااغساف ع٢ً ا تٝاجات ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ .--55

  ااغساف ع٢ً ت بٝل اـ ر ٚاألْ ١ُ ايتع١ًُٝٝ اـاص١ بايدٚز ايٓطا١ٝ٥ .ااغساف ع٢ً ت بٝل اـ ر ٚاألْ ١ُ ايتع١ًُٝٝ اـاص١ بايدٚز ايٓطا١ٝ٥ .--66

  املٛاؾك١ ع٢ً ايرباَط ٚاألْػ ١   ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ .املٛاؾك١ ع٢ً ايرباَط ٚاألْػ ١   ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ .--77

زاضسسات املٝداْٝسس١ يؿسست  ايسسدٚز اؾدٜسسد٠ ٚزؾعٗسسا يسسس٥ٝظ ؾٓسس١ ااغسسساف عًسس٢     زاضسسات املٝداْٝسس١ يؿسست  ايسسدٚز اؾدٜسسد٠ ٚزؾعٗسسا يسسس٥ٝظ ؾٓسس١ ااغسسساف عًسس٢     دعسسداا ايبحسسٛع ٚايددعسسداا ايبحسسٛع ٚايد--88

  ايكطِ ايٓطا٥ٞ .ايكطِ ايٓطا٥ٞ .

  تصٜٚد ايدٚز باألْ ١ُ ٚايتعًُٝات ٚاملٛاا ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ .تصٜٚد ايدٚز باألْ ١ُ ٚايتعًُٝات ٚاملٛاا ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ .--99

  ااعداا ٚايتٓطٝل ججتُاعات ؾ١ٓ ااغساف ع٢ً ايكطِ .ااعداا ٚايتٓطٝل ججتُاعات ؾ١ٓ ااغساف ع٢ً ايكطِ .--1010

  بني أع ا٤ ايًق١ٓ .بني أع ا٤ ايًق١ٓ .  َتابع١ تٓؿٝر امتصاصات ؾ١ٓ ايكطِ ايٓطا٥ٞ ٚتٓطٝل ايعٌَُتابع١ تٓؿٝر امتصاصات ؾ١ٓ ايكطِ ايٓطا٥ٞ ٚتٓطٝل ايعٌُ--1111

  زؾع تكازٜس اٚز١ٜ عٔ أعُاٍ ٚأْػ ١ ايكطِ يس٥ٝط٘ املباغس . زؾع تكازٜس اٚز١ٜ عٔ أعُاٍ ٚأْػ ١ ايكطِ يس٥ٝط٘ املباغس . --1212

دصداز قسازات تعٝني ْٚكٌ ٚدعؿا٤ مجٝع ايعاًَني ٚايعاَالت   ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ بعد َٛاؾك١ ؾ١ٓ دصداز قسازات تعٝني ْٚكٌ ٚدعؿا٤ مجٝع ايعاًَني ٚايعاَالت   ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ بعد َٛاؾك١ ؾ١ٓ --1313

  ايكطِ ع٢ً قسازات ااعؿا٤ .ايكطِ ع٢ً قسازات ااعؿا٤ .

1414--   ٚ ٚ   اقسسرتاح تعسسٝني ز٥ٝطسس١ ٚأع سسا٤ فسسايظ ايسسدٚز َسسٔ ذٚات اـسسرب٠  دعؿسسا٥ٗٔ ٚايعسسسض عًسس٢ ؾٓسس١  دعؿسسا٥ٗٔ ٚايعسسسض عًسس٢ ؾٓسس١  اقسسرتاح تعسسٝني ز٥ٝطسس١ ٚأع سسا٤ فسسايظ ايسسدٚز َسسٔ ذٚات اـسسرب٠ 

  ااغساف ع٢ً ايكطِ .ااغساف ع٢ً ايكطِ .

اعتُسساا جسسدٍٚ أعُسساٍ فسسايظ ايسسدٚز قبسسٌ اْعكااٖسسا ٚاعتُسساا قاضسسسٖا ٚعسضسسٗا عًسس٢ فًسسظ  اعتُسساا جسسدٍٚ أعُسساٍ فسسايظ ايسسدٚز قبسسٌ اْعكااٖسسا ٚاعتُسساا قاضسسسٖا ٚعسضسسٗا عًسس٢ فًسسظ  --1515

  دااز٠ اؾُع١ٝ .دااز٠ اؾُع١ٝ .      اااااا

اقسسرتاح زؾسسع َهاؾسسيت ايعسساَالت   ايسسدٚز ايٓطسسا١ٝ٥ ٚعالٚاتٗسسٔ ٚاملهاؾسسأ٠ ايتػسسقٝع١ٝ ٚعسضسس٘  اقسسرتاح زؾسسع َهاؾسسيت ايعسساَالت   ايسسدٚز ايٓطسسا١ٝ٥ ٚعالٚاتٗسسٔ ٚاملهاؾسسأ٠ ايتػسسقٝع١ٝ ٚعسضسس٘  --1616

  طِ .طِ .ع٢ً ؾ١ٓ ااغساف ع٢ً ايكع٢ً ؾ١ٓ ااغساف ع٢ً ايك

  َتابع١ تػهٌٝ ؾإ امتباز املعًُات ايساغبات   ايعٌُ ٚاي ايبات   ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ .َتابع١ تػهٌٝ ؾإ امتباز املعًُات ايساغبات   ايعٌُ ٚاي ايبات   ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ .  --1717

َتابع١ َٓاغر ايكطِ َٔ مالٍ تهًٝـ املػسؾات ايرتبٜٛات بصٜاز٠ ايدٚز ٚزؾع تكازٜس عٔ ضري َتابع١ َٓاغر ايكطِ َٔ مالٍ تهًٝـ املػسؾات ايرتبٜٛات بصٜاز٠ ايدٚز ٚزؾع تكازٜس عٔ ضري --1818  

ض ذيسسو عًسس٢           ض ذيسسو عًسس٢           ايعُسسٌ ؾٝٗسسا ٚاجطسسالع عًسس٢ اا صسسا٥ٝات ٚايبٝاْسسات املٛضسسح١ يٓػسساش ايسسدٚز ٚعسسس ايعُسسٌ ؾٝٗسسا ٚاجطسسالع عًسس٢ اا صسسا٥ٝات ٚايبٝاْسسات املٛضسسح١ يٓػسساش ايسسدٚز ٚعسسس       اااااا

  فًظ ااااز٠ .فًظ ااااز٠ .  ا  ااااا

  اعتُاا ْتا٥ط امتباز ايدازضات اـامتات ٚااغساف ع٢ً صسف َهاؾيتٗٔ .اعتُاا ْتا٥ط امتباز ايدازضات اـامتات ٚااغساف ع٢ً صسف َهاؾيتٗٔ .--1818

  تعٝني املػسؾني ع٢ً ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ .تعٝني املػسؾني ع٢ً ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ .--1919
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  اعتُاا ؾصٌ أٟ طايب١ تس٣ دااز٠ ايداز عدّ َٓاضبتٗا يالضتُساز   ايدزاض١ .اعتُاا ؾصٌ أٟ طايب١ تس٣ دااز٠ ايداز عدّ َٓاضبتٗا يالضتُساز   ايدزاض١ .--1919

  يبٝاْات ايالش١َ عٔ اؿًل ٚايدٚز ايٓطا١ٝ٥ .يبٝاْات ايالش١َ عٔ اؿًل ٚايدٚز ايٓطا١ٝ٥ .َتابع١ دعداا اا صا٥ٝات ٚاَتابع١ دعداا اا صا٥ٝات ٚا--2020

دعسسداا تكسٜسسس ؾصسسًٞ عسسٔ اؿًسسل ٚايسسدٚز ايٓطسسا١ٝ٥ ٚعسضسس٘ عًسس٢ ؾٓسس١ ااغسسساف عًسس٢ ايكطسسِ                       دعسسداا تكسٜسسس ؾصسسًٞ عسسٔ اؿًسسل ٚايسسدٚز ايٓطسسا١ٝ٥ ٚعسضسس٘ عًسس٢ ؾٓسس١ ااغسسساف عًسس٢ ايكطسسِ                       --2121

  جعتُااٙ ٚزؾع٘ جملًظ ااااز٠ .جعتُااٙ ٚزؾع٘ جملًظ ااااز٠ .   ااااا   

  قٝعٗا .قٝعٗا .ااغساف ع٢ً دعداا عكٛا املعًُات ٚاملػسؾات ٚناؾ١ ايعاًَني   ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ ٚتٛااغساف ع٢ً دعداا عكٛا املعًُات ٚاملػسؾات ٚناؾ١ ايعاًَني   ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ ٚتٛ--2222

ااغسساف عًس٢ صسسف زٚاتسسك ناؾس١ ايعساَالت   ايكطسِ ٚايسسدٚز ايٓطسا١ٝ٥ َٚساجعتٗسا ٚايتٛقٝسسع         ااغسساف عًس٢ صسسف زٚاتسسك ناؾس١ ايعساَالت   ايكطسِ ٚايسسدٚز ايٓطسا١ٝ٥ َٚساجعتٗسا ٚايتٛقٝسسع         --2323

  ع٢ً املطريات َع املأٛيني بايتٛقٝع عًٝٗا  .ع٢ً املطريات َع املأٛيني بايتٛقٝع عًٝٗا  .   ااااا   

  ازاض١ ا تٝاجات ايكطِ ٚايدٚز ايٓطا١ٝ٥ َٔ املػرتٜات ٚايسؾع عٓٗا جملًظ ااااز٠ .ازاض١ ا تٝاجات ايكطِ ٚايدٚز ايٓطا١ٝ٥ َٔ املػرتٜات ٚايسؾع عٓٗا جملًظ ااااز٠ .--2424

  ا امتصاص٘ .          ا امتصاص٘ .          ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أمس٣    دٚايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أمس٣    دٚ--2020

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك.غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك.--11

  ..ااز٠ ااز٠   فاٍ اا  فاٍ اا  ضٓتنيضٓتنيمرب٠ ج تكٌ عٔ مرب٠ ج تكٌ عٔ --22

  ايكدز٠ ع٢ً دجاا٠ اؿاضك اآليٞ .ايكدز٠ ع٢ً دجاا٠ اؿاضك اآليٞ .--33

  ايكدز٠ ع٢ً تٓ ِٝ ٚتٓطٝل ايعٌُ .ايكدز٠ ع٢ً تٓ ِٝ ٚتٓطٝل ايعٌُ .--44

  
  

  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  ز٥ٝظ ايكطِ ايٓطا٥ٞز٥ٝظ ايكطِ ايٓطا٥ٞ  كطِ ايٓطا٥ٞكطِ ايٓطا٥ٞاياي  َطاعد داازَٟطاعد داازٟ  22--88--22
  

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  ايكٝاّ بأعُاٍ ايطهستاز١ٜ   ايكطِ .ايكٝاّ بأعُاٍ ايطهستاز١ٜ   ايكطِ .--11

  ؼ ري جدٍٚ أعُاٍ ؾ١ٓ ايكطِ ايٓطا٥ٞ بايتٓطٝل َع ز٥ٝظ ايكطِ .ؼ ري جدٍٚ أعُاٍ ؾ١ٓ ايكطِ ايٓطا٥ٞ بايتٓطٝل َع ز٥ٝظ ايكطِ .--22

  تٓ ِٝ ًَؿات ايعاَالت   ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ ٚ ؿ ٗا .تٓ ِٝ ًَؿات ايعاَالت   ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ ٚ ؿ ٗا .--33

  اآليٞ . اآليٞ . داماٍ بٝاْات ايعاَالت   ايدٚز ايٓطا١ٝ٥   اؿاضك داماٍ بٝاْات ايعاَالت   ايدٚز ايٓطا١ٝ٥   اؿاضك --44

  اضتكباٍ اـ ابات ايٛازا٠ يًكطِ ٚتطقًٝٗا ٚعسضٗا ع٢ً ايس٥ٝظ املباغس .اضتكباٍ اـ ابات ايٛازا٠ يًكطِ ٚتطقًٝٗا ٚعسضٗا ع٢ً ايس٥ٝظ املباغس .--55

  ؼسٜس اـ ابات ايصااز٠ عٔ ايكطِ ٚتطقًٝٗا   ايصااز َٚتابع١ دزضااا .ؼسٜس اـ ابات ايصااز٠ عٔ ايكطِ ٚتطقًٝٗا   ايصااز َٚتابع١ دزضااا .--66

  َتابع١ تبًٝؼ ايكسازات ايصااز٠ عٔ ؾ١ٓ ايكطِ ٚفًظ ااااز٠ يًدٚز ايٓطا١ٝ٥ .َتابع١ تبًٝؼ ايكسازات ايصااز٠ عٔ ؾ١ٓ ايكطِ ٚفًظ ااااز٠ يًدٚز ايٓطا١ٝ٥ .--77

  ايالش١َ عٔ اؿًل ٚايدٚز ايٓطا١ٝ٥ .ايالش١َ عٔ اؿًل ٚايدٚز ايٓطا١ٝ٥ .دعداا اا صا٥ٝات ٚايبٝاْات دعداا اا صا٥ٝات ٚايبٝاْات --88

  دعداا عكٛا ايعاَالت   ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ َٚتابع١ تٛقٝعٗا َٔ صا ك ايصال ١ٝ .دعداا عكٛا ايعاَالت   ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ َٚتابع١ تٛقٝعٗا َٔ صا ك ايصال ١ٝ .--99

  تٓ ِٝ ٚ ؿ  تصازٜ  ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ ٚتطقًٝٗا .تٓ ِٝ ٚ ؿ  تصازٜ  ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ ٚتطقًٝٗا .--1010

  َتابع١ ااجاب١ ع٢ً اجضتؿطازات ٚاملساضالت ايٛازا٠ يًكطِ .َتابع١ ااجاب١ ع٢ً اجضتؿطازات ٚاملساضالت ايٛازا٠ يًكطِ .--1111

   ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ . ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ .َتابع١ صسف زٚاتك َٚهاؾيت ايعاَالت  َتابع١ صسف زٚاتك َٚهاؾيت ايعاَالت  --1212
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  املػازن١   دعداا ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ ضري ايعٌُ   ايكطِ .املػازن١   دعداا ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ ضري ايعٌُ   ايكطِ .--1313

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .--1414

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  ايثا١ْٜٛ ايعا١َ .ايثا١ْٜٛ ايعا١َ .غٗاا٠ غٗاا٠ --11

  ..ض١ٓ   أعُاٍ ايطهستاز١ٜ ض١ٓ   أعُاٍ ايطهستاز١ٜ مرب٠ ج تكٌ عٔ مرب٠ ج تكٌ عٔ --22

  اضتأداّ اؿاضك اآليٞ .اضتأداّ اؿاضك اآليٞ .--33

  ؾ ١ ع٢ً ايطس١ٜ .ؾ ١ ع٢ً ايطس١ٜ .ا اا ا--44

  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  ز٥ٝظ ايكطِ ايٓطا٥ٞز٥ٝظ ايكطِ ايٓطا٥ٞ  ايكطِ ايٓطا٥ٞايكطِ ايٓطا٥ٞ  َػسؾ١ ايدٚزَػسؾ١ ايدٚز  33--88--22
  

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

                  اضسستكباٍ طًبسسات املتكسسدَات يًعُسسٌ   ايسسدٚز ٚدجسسسا٤ املكسسابالت ايػأصسس١ٝ ٚزؾسسع ْتٝقسس١ املكسسابالت  طسسك اضسستكباٍ طًبسسات املتكسسدَات يًعُسسٌ   ايسسدٚز ٚدجسسسا٤ املكسسابالت ايػأصسس١ٝ ٚزؾسسع ْتٝقسس١ املكسسابالت  طسسك --11

  د يريو يًكطِ ايٓطا٥ٞ جؽاذ ايالشّ .د يريو يًكطِ ايٓطا٥ٞ جؽاذ ايالشّ .ايُٓٛذج املعايُٓٛذج املعااااا

  َتابع١ عٌُ ايدٚز ٚاؿًل ٚزؾع نؿا٠٤ املعًُات ٚاملدٜسات ٚزؾع تكازٜس اٚز١ٜ عٔ ذيو يًُػسف .َتابع١ عٌُ ايدٚز ٚاؿًل ٚزؾع نؿا٠٤ املعًُات ٚاملدٜسات ٚزؾع تكازٜس اٚز١ٜ عٔ ذيو يًُػسف .--22

  تصٜٚد ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ باملٛاا ايتٛج١ٝٗٝ ٚايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ .تصٜٚد ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ باملٛاا ايتٛج١ٝٗٝ ٚايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ .--33

    ٛز اجتُاعات فًظ ايدٚز .  ٛز اجتُاعات فًظ ايدٚز .--44

  ؾعٗا يًكطِ ايٓطا٥ٞ جعتُااٖا سِ ااغساف ع٢ً تٓؿٝرٖا .  ؾعٗا يًكطِ ايٓطا٥ٞ جعتُااٖا سِ ااغساف ع٢ً تٓؿٝرٖا .  عٌُ م ١ َٓاضب١ يألْػ ١   ايدٚز ٚزعٌُ م ١ َٓاضب١ يألْػ ١   ايدٚز ٚز--55

ااغساف ع٢ً ؾإ اجمتبازات   ايدٚز ٚايعٌُ ع٢ً دلا ٗا ج ٚزؾع ايٓتا٥ط يًكطسِ ايٓطسا٥ٞ يالعتُساا    ااغساف ع٢ً ؾإ اجمتبازات   ايدٚز ٚايعٌُ ع٢ً دلا ٗا ج ٚزؾع ايٓتا٥ط يًكطسِ ايٓطسا٥ٞ يالعتُساا    --66

  قبٌ دعالْٗا .قبٌ دعالْٗا .ااااا  

                غسسساف عًسس٢غسسساف عًسس٢زؾسسع اقرتا سسات ايسسدٚزات ايعًُٝسس١ ايتأصصسس١ٝ املٓاضسسب١ يًكطسسِ ايٓطسسا٥ٞ جؽسساذ ايسسالشّ سسسِ اازؾسسع اقرتا سسات ايسسدٚزات ايعًُٝسس١ ايتأصصسس١ٝ املٓاضسسب١ يًكطسسِ ايٓطسسا٥ٞ جؽسساذ ايسسالشّ سسسِ اا--77

  تٓؿٝرٖا . تٓؿٝرٖا .  ااااا 

  عدّ كاطب١ أٟ ج١ٗ ض٣ٛ املػسف ع٢ً ايكطِ ايٓطا٥ٞ ْٚ رياتٗا   ايكطِ .عدّ كاطب١ أٟ ج١ٗ ض٣ٛ املػسف ع٢ً ايكطِ ايٓطا٥ٞ ْٚ رياتٗا   ايكطِ .--88

  ايسؾع عٔ اي ايبات ايالتٞ تس٣ ؾصًٗٔ د  املػسف جؽاذ ايالشّ .ايسؾع عٔ اي ايبات ايالتٞ تس٣ ؾصًٗٔ د  املػسف جؽاذ ايالشّ .--99

  عكد اجتُاعات ملدٜسات ايدٚز  طك اؿاج١ .عكد اجتُاعات ملدٜسات ايدٚز  طك اؿاج١ .--1010

  ..  ايكٝاّ بصٜازات تؿكد١ٜ اٚز١ٜ يًدٚز يًُتابع١ايكٝاّ بصٜازات تؿكد١ٜ اٚز١ٜ يًدٚز يًُتابع١--1111

  ااعداا يؿت  ايدٚز اؾدٜد٠ بعد َٛاؾك١ فًظ ااااز٠ .ااعداا يؿت  ايدٚز اؾدٜد٠ بعد َٛاؾك١ فًظ ااااز٠ .--1212

  ااغساف ع٢ً ا تٝاجات ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ ٚايسؾع عٓٗا يس٥ٝظ ايكطِ . ااغساف ع٢ً ا تٝاجات ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ ٚايسؾع عٓٗا يس٥ٝظ ايكطِ . --1313

  ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أمس٣ تطٓد ديٝٗا تتعًل ب بٝع١ عًُٗا .ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أمس٣ تطٓد ديٝٗا تتعًل ب بٝع١ عًُٗا .--1414

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  غٗاا٠ جاَع١ٝ ؽصه َٓاضك .غٗاا٠ جاَع١ٝ ؽصه َٓاضك .--11

    فاٍ ااااز٠   ايدٚز .  فاٍ ااااز٠   ايدٚز .مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني --22
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   ؿ  أجصا٤ َٔ ايكسإٓ . ؿ  أجصا٤ َٔ ايكسإٓ .--33

  ايكدز٠ ع٢ً دااز٠ األعُاٍ ايٓطا١ٝ٥ .ايكدز٠ ع٢ً دااز٠ األعُاٍ ايٓطا١ٝ٥ .--33

  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  ز٥ٝظ ايكطِ ايٓطا٥ٞز٥ٝظ ايكطِ ايٓطا٥ٞ  ايكطِ ايٓطا٥ٞايكطِ ايٓطا٥ٞ  َػسف ااز ْطا١ٝ٥َػسف ااز ْطا١ٝ٥  11--33

  املّاً ٔالٕاجبات :املّاً ٔالٕاجبات :

  رتض ضري ايعٌُ .رتض ضري ايعٌُ .( ااغساف ع٢ً ايداز ٚ ٌ املػهالت اي  تع( ااغساف ع٢ً ايداز ٚ ٌ املػهالت اي  تع  11) ) 

  ( زؾع تكازٜس اٚز١ٜ عٔ ضري ايعٌُ   ايداز باجضتعا١ْ بد د٣ َٓطٛبات ايداز .( زؾع تكازٜس اٚز١ٜ عٔ ضري ايعٌُ   ايداز باجضتعا١ْ بد د٣ َٓطٛبات ايداز .  22) ) 

  ( تًكٞ طًبات ايداز َٔ اج تٝاجات ااااز١ٜ ٚٚضع م ١ يتأَٝٓٗا ٚؾل املٛاش١ْ املعتُد٠ يًداز .( تًكٞ طًبات ايداز َٔ اج تٝاجات ااااز١ٜ ٚٚضع م ١ يتأَٝٓٗا ٚؾل املٛاش١ْ املعتُد٠ يًداز .  33) ) 

ل اجضسستك اع أٚ ايهؿايسس١             ل اجضسستك اع أٚ ايهؿايسس١             ( ايعٓاٜسس١ بسساملٛازا املايٝسس١ يًسسداز ٚتسغٝسسك ا طسسٓني   اعُٗسسا عسسٔ طسٜسس     ( ايعٓاٜسس١ بسساملٛازا املايٝسس١ يًسسداز ٚتسغٝسسك ا طسسٓني   اعُٗسسا عسسٔ طسٜسس       44) ) 

  ..  ز٥ٝظ ايكطِ ايٓطا٥ٞز٥ٝظ ايكطِ ايٓطا٥ٞأٚ غريٖا بايتٓطٝل َع أٚ غريٖا بايتٓطٝل َع     اااا 

    ..  ( ااغساف ع٢ً تأَني املػرتٜات َٔ ايًٛاشّ املهتب١ٝ ٚاألساع ٚمٖٛا ٚتصٓٝؿٗا ٚتطًُٝٗا يًداز( ااغساف ع٢ً تأَني املػرتٜات َٔ ايًٛاشّ املهتب١ٝ ٚاألساع ٚمٖٛا ٚتصٓٝؿٗا ٚتطًُٝٗا يًداز  55) ) 

  ٚغريٖا .ٚغريٖا .( ت١٦ٝٗ تسٚف ايعٌُ املٓاضب١   ايداز نااضا٠٤ ٚايٓ اؾ١ ٚايتهٝٝـ ٚاؿساض١ ( ت١٦ٝٗ تسٚف ايعٌُ املٓاضب١   ايداز نااضا٠٤ ٚايٓ اؾ١ ٚايتهٝٝـ ٚاؿساض١   66) ) 

  ( ااغساف ع٢ً أعُاٍ ايصٝا١ْ ايدٚز١ٜ يًُب٢ٓ ٚاألجٗص٠ ٚاملعدات ايهٗسبا١ٝ٥ .( ااغساف ع٢ً أعُاٍ ايصٝا١ْ ايدٚز١ٜ يًُب٢ٓ ٚاألجٗص٠ ٚاملعدات ايهٗسبا١ٝ٥ .  77) ) 

  ( َتابع١ تأَني مدَات اجتصاجت ٚمدَات ايهٗسبا٤ ٚاملا٤ .( َتابع١ تأَني مدَات اجتصاجت ٚمدَات ايهٗسبا٤ ٚاملا٤ .  88) ) 

  ( ااغساف ع٢ً اضتأداّ ضٝازات ايسنٛب اـاص١ بايداز َٚتابع١ اضتأداَٗا ٚصٝاْتٗا .( ااغساف ع٢ً اضتأداّ ضٝازات ايسنٛب اـاص١ بايداز َٚتابع١ اضتأداَٗا ٚصٝاْتٗا .  99) ) 

  جٗص٠ ايعا١ًَ   ايداز يًُحاؾ ١ ع٢ً ضري ايعٌُ .جٗص٠ ايعا١ًَ   ايداز يًُحاؾ ١ ع٢ً ضري ايعٌُ .( ايتعإٚ َع ناؾ١ األ( ايتعإٚ َع ناؾ١ األ  1010) ) 

  ( َتابع١ طًبات ايداز   اؾُع١ٝ ٚاؿث ع٢ً دلاشٖا .( َتابع١ طًبات ايداز   اؾُع١ٝ ٚاؿث ع٢ً دلاشٖا .  1111) ) 

  ايكطِ ايٓطا٥ٞ عٓد ايسؾع ي٘ اجسا٤ امتباز املعًُات ٚاملػسؾات .ايكطِ ايٓطا٥ٞ عٓد ايسؾع ي٘ اجسا٤ امتباز املعًُات ٚاملػسؾات .ز٥ٝظ ز٥ٝظ ( ايتٓطٝل َع ( ايتٓطٝل َع   1313) ) 

  ( َتابع١ زؾع بٝإ اؿ ٛز ٚاجْصساف ٚايػٝاب ملٓطٛبات ايداز . ( َتابع١ زؾع بٝإ اؿ ٛز ٚاجْصساف ٚايػٝاب ملٓطٛبات ايداز .   1414) ) 

  ايٓطا٥ٞ باؾُع١ٝ .ايٓطا٥ٞ باؾُع١ٝ .ز٥ٝظ ايكطِ ز٥ٝظ ايكطِ ( اقرتاح اؾتتاح  ًكات جدٜد٠   ايداز بايتٓطٝل َع ( اقرتاح اؾتتاح  ًكات جدٜد٠   ايداز بايتٓطٝل َع   1515) )   

  ( ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أمس٣ ٜهًؿ٘ بٗا ز٥ٝط٘ املباغس ٚتتعًل ب بٝع١ عًُ٘ .( ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أمس٣ ٜهًؿ٘ بٗا ز٥ٝط٘ املباغس ٚتتعًل ب بٝع١ عًُ٘ .  1616) ) 

  ::  * وتطمبات شػن الٕظٗفٛ * وتطمبات شػن الٕظٗفٛ 

  غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك . غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك .   --11

  از٠ .از٠ .( ضٓٛات   عٌُ ااا( ضٓٛات   عٌُ ااا  33مد١َ ج تكٌ عٔ ) مد١َ ج تكٌ عٔ ) --22

  ايدٜا١ْ ٚ طٔ اـًل .ايدٜا١ْ ٚ طٔ اـًل .--33

  إٔ ٜهٕٛ َتصٚجا  .إٔ ٜهٕٛ َتصٚجا  .--44

  دجاا٠ اؿاضك اآليٞ .دجاا٠ اؿاضك اآليٞ .--55
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  ٔظاٟف الدٔر الٍضاٟٗٛ :ٔظاٟف الدٔر الٍضاٟٗٛ :  --44

  اصي الٕظٗفٛاصي الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  ز٥ٝظ ايكطِ ايٓطا٥ٞز٥ٝظ ايكطِ ايٓطا٥ٞ  ايكطِ ايٓطا٥ٞايكطِ ايٓطا٥ٞ  َػسف ااز ْطا١ٝ٥َػسف ااز ْطا١ٝ٥  11--33

  املّاً ٔالٕاجبات :املّاً ٔالٕاجبات :

   تعرتض ضري ايعٌُ . تعرتض ضري ايعٌُ .( ااغساف ع٢ً ايداز ٚ ٌ املػهالت اي ( ااغساف ع٢ً ايداز ٚ ٌ املػهالت اي   11) ) 

  ( زؾع تكازٜس اٚز١ٜ عٔ ضري ايعٌُ   ايداز باجضتعا١ْ بد د٣ َٓطٛبات ايداز .( زؾع تكازٜس اٚز١ٜ عٔ ضري ايعٌُ   ايداز باجضتعا١ْ بد د٣ َٓطٛبات ايداز .  22) ) 

  ( تًكٞ طًبات ايداز َٔ اج تٝاجات ااااز١ٜ ٚٚضع م ١ يتأَٝٓٗا ٚؾل املٛاش١ْ املعتُد٠ يًداز .( تًكٞ طًبات ايداز َٔ اج تٝاجات ااااز١ٜ ٚٚضع م ١ يتأَٝٓٗا ٚؾل املٛاش١ْ املعتُد٠ يًداز .  33) ) 

 ( (44      ٔ ٔ    ( ايعٓاٜسس١ بسساملٛازا املايٝسس١ يًسسداز ٚتسغٝسسك ا طسسٓني   اعُٗسسا عسس طسٜسسل اجضسستك اع أٚ ايهؿايسس١             طسٜسسل اجضسستك اع أٚ ايهؿايسس١               ( ايعٓاٜسس١ بسساملٛازا املايٝسس١ يًسسداز ٚتسغٝسسك ا طسسٓني   اعُٗسسا عسس

  ..  ز٥ٝظ ايكطِ ايٓطا٥ٞز٥ٝظ ايكطِ ايٓطا٥ٞأٚ غريٖا بايتٓطٝل َع أٚ غريٖا بايتٓطٝل َع     اااا 

    ..  ( ااغساف ع٢ً تأَني املػرتٜات َٔ ايًٛاشّ املهتب١ٝ ٚاألساع ٚمٖٛا ٚتصٓٝؿٗا ٚتطًُٝٗا يًداز( ااغساف ع٢ً تأَني املػرتٜات َٔ ايًٛاشّ املهتب١ٝ ٚاألساع ٚمٖٛا ٚتصٓٝؿٗا ٚتطًُٝٗا يًداز  55) ) 

  اض١ ٚغريٖا .اض١ ٚغريٖا .( ت١٦ٝٗ تسٚف ايعٌُ املٓاضب١   ايداز نااضا٠٤ ٚايٓ اؾ١ ٚايتهٝٝـ ٚاؿس( ت١٦ٝٗ تسٚف ايعٌُ املٓاضب١   ايداز نااضا٠٤ ٚايٓ اؾ١ ٚايتهٝٝـ ٚاؿس  66) ) 

  ( ااغساف ع٢ً أعُاٍ ايصٝا١ْ ايدٚز١ٜ يًُب٢ٓ ٚاألجٗص٠ ٚاملعدات ايهٗسبا١ٝ٥ .( ااغساف ع٢ً أعُاٍ ايصٝا١ْ ايدٚز١ٜ يًُب٢ٓ ٚاألجٗص٠ ٚاملعدات ايهٗسبا١ٝ٥ .  77) ) 

  ( َتابع١ تأَني مدَات اجتصاجت ٚمدَات ايهٗسبا٤ ٚاملا٤ .( َتابع١ تأَني مدَات اجتصاجت ٚمدَات ايهٗسبا٤ ٚاملا٤ .  88) ) 

  ( ااغساف ع٢ً اضتأداّ ضٝازات ايسنٛب اـاص١ بايداز َٚتابع١ اضتأداَٗا ٚصٝاْتٗا .( ااغساف ع٢ً اضتأداّ ضٝازات ايسنٛب اـاص١ بايداز َٚتابع١ اضتأداَٗا ٚصٝاْتٗا .  99) ) 

  األجٗص٠ ايعا١ًَ   ايداز يًُحاؾ ١ ع٢ً ضري ايعٌُ .األجٗص٠ ايعا١ًَ   ايداز يًُحاؾ ١ ع٢ً ضري ايعٌُ .  ( ايتعإٚ َع ناؾ١( ايتعإٚ َع ناؾ١  1010) ) 

  ( َتابع١ طًبات ايداز   اؾُع١ٝ ٚاؿث ع٢ً دلاشٖا .( َتابع١ طًبات ايداز   اؾُع١ٝ ٚاؿث ع٢ً دلاشٖا .  1111) ) 

  ايكطِ ايٓطا٥ٞ عٓد ايسؾع ي٘ اجسا٤ امتباز املعًُات ٚاملػسؾات .ايكطِ ايٓطا٥ٞ عٓد ايسؾع ي٘ اجسا٤ امتباز املعًُات ٚاملػسؾات .ز٥ٝظ ز٥ٝظ ( ايتٓطٝل َع ( ايتٓطٝل َع   1313) ) 

  . . ( َتابع١ زؾع بٝإ اؿ ٛز ٚاجْصساف ٚايػٝاب ملٓطٛبات ايداز ( َتابع١ زؾع بٝإ اؿ ٛز ٚاجْصساف ٚايػٝاب ملٓطٛبات ايداز   1414) ) 

  ايٓطا٥ٞ باؾُع١ٝ .ايٓطا٥ٞ باؾُع١ٝ .ز٥ٝظ ايكطِ ز٥ٝظ ايكطِ ( اقرتاح اؾتتاح  ًكات جدٜد٠   ايداز بايتٓطٝل َع ( اقرتاح اؾتتاح  ًكات جدٜد٠   ايداز بايتٓطٝل َع   1515) )   

  ( ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أمس٣ ٜهًؿ٘ بٗا ز٥ٝط٘ املباغس ٚتتعًل ب بٝع١ عًُ٘ .( ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أمس٣ ٜهًؿ٘ بٗا ز٥ٝط٘ املباغس ٚتتعًل ب بٝع١ عًُ٘ .  1616) ) 

  ::  * وتطمبات شػن الٕظٗفٛ * وتطمبات شػن الٕظٗفٛ 

  غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك . غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك .   --11

  ااااز٠ .ااااز٠ .( ضٓٛات   عٌُ ( ضٓٛات   عٌُ   33مد١َ ج تكٌ عٔ ) مد١َ ج تكٌ عٔ ) --22

  ايدٜا١ْ ٚ طٔ اـًل .ايدٜا١ْ ٚ طٔ اـًل .--33

  إٔ ٜهٕٛ َتصٚجا  .إٔ ٜهٕٛ َتصٚجا  .--44

  دجاا٠ اؿاضك اآليٞ .دجاا٠ اؿاضك اآليٞ .--55
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َػسف ايدازَػسف ايداز  ايداز ايٓطا١ٝ٥ايداز ايٓطا١ٝ٥  َدٜس٠ ااز ْطا١ٝ٥َدٜس٠ ااز ْطا١ٝ٥  22--33
  

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  ملبًػ١ ديٝٗا َٔ ايكطِ ايٓطا٥ٞ .ملبًػ١ ديٝٗا َٔ ايكطِ ايٓطا٥ٞ .دااز٠ غؤٕٚ ايداز ٚااغساف عًٝٗا ع٢ً ض٤ٛ ايتعًُٝات ادااز٠ غؤٕٚ ايداز ٚااغساف عًٝٗا ع٢ً ض٤ٛ ايتعًُٝات ا--11

   ٌ املػهالت اي  تعرتض ضري ايعٌُ   ايداز . ٌ املػهالت اي  تعرتض ضري ايعٌُ   ايداز .--22

  َتابع١ ضًٛى اي ايبات ٚ ثٗٔ ع٢ً اجيتصاّ باألمالم اؿُٝد٠ ٚاآلااب اؿط١ٓ .َتابع١ ضًٛى اي ايبات ٚ ثٗٔ ع٢ً اجيتصاّ باألمالم اؿُٝد٠ ٚاآلااب اؿط١ٓ .--33

  َتابع١   ٛز ٚاْصساف املعًُات ٚايسؾع عٔ ذيو يس٥ٝطٗا   ْٗا١ٜ نٌ غٗس . َتابع١   ٛز ٚاْصساف املعًُات ٚايسؾع عٔ ذيو يس٥ٝطٗا   ْٗا١ٜ نٌ غٗس . --44

  ١ٜ ٚايؿ١ٝٓ   ايداز .١ٜ ٚايؿ١ٝٓ   ايداز .تٓ ِٝ ايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚاااازتٓ ِٝ ايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚااااز--55

  تٓ ِٝ اجتُاعات ١٦ٖٝ ايداز ٚتسؤضٗا .تٓ ِٝ اجتُاعات ١٦ٖٝ ايداز ٚتسؤضٗا .--66

َتابع١ أاا٤ املعًُات بايتٓطٝل َع املطساعد٠ ٚدعسداا تكسٜسس ؾصسًٞ عسٔ نسٌ َعًُس١ ٚزؾسع ايتكسازٜس          َتابع١ أاا٤ املعًُات بايتٓطٝل َع املطساعد٠ ٚدعسداا تكسٜسس ؾصسًٞ عسٔ نسٌ َعًُس١ ٚزؾسع ايتكسازٜس          --77

  يًكطِ ايٓطا٥ٞ   ْٗا١ٜ نٌ ؾصٌ ازاضٞ . يًكطِ ايٓطا٥ٞ   ْٗا١ٜ نٌ ؾصٌ ازاضٞ .   اااااا

  ايكٝاّ بصٜاز٠ اؿًكات ٚاملعًُات ٚايتأند َٔ َطت٣ٛ اي ايبات .ايكٝاّ بصٜاز٠ اؿًكات ٚاملعًُات ٚايتأند َٔ َطت٣ٛ اي ايبات .--88

  ااغساف ع٢ً أعُاٍ امتباز اي ايبات ٚؾكا  يًٛا٥  املٓ ١ُ ي٘ . ااغساف ع٢ً أعُاٍ امتباز اي ايبات ٚؾكا  يًٛا٥  املٓ ١ُ ي٘ . --99

  ايعٌُ بايُٓاذج ٚايطقالت اـاص١ باؾُع١ٝ .ايعٌُ بايُٓاذج ٚايطقالت اـاص١ باؾُع١ٝ .--1010

  ااغساف ٚايتٛجٝ٘ ٚاملتابع١ ألْػ ١ ايداز بايتٓطٝل َع املطاعد٠ َٚػسؾ١ ايٓػاش .ااغساف ٚايتٛجٝ٘ ٚاملتابع١ ألْػ ١ ايداز بايتٓطٝل َع املطاعد٠ َٚػسؾ١ ايٓػاش .--1111

  يبات ٚاضتؿااتٗٔ .يبات ٚاضتؿااتٗٔ .املػازن١   دعداا م ر ايرباَط ٚاألْػ ١ اي  تعني ع٢ً اضتُساز اي ااملػازن١   دعداا م ر ايرباَط ٚاألْػ ١ اي  تعني ع٢ً اضتُساز اي ا--1212

اضسستالّ ايتربعسسات ٚزضسسّٛ ايدزاضسس١ ٚايٓكسسٌ ٚدزضسسااا يسسس٥ٝظ ايكطسسِ ايٓطسسا٥ٞ باؾُعٝسس١ غ سساب  اضسستالّ ايتربعسسات ٚزضسسّٛ ايدزاضسس١ ٚايٓكسسٌ ٚدزضسسااا يسسس٥ٝظ ايكطسسِ ايٓطسسا٥ٞ باؾُعٝسس١ غ سساب  --1313

  زمسٞ ٜٛض  ؾٝ٘ َكداز املبايؼ املسؾك١ ْٚٛعٗا .زمسٞ ٜٛض  ؾٝ٘ َكداز املبايؼ املسؾك١ ْٚٛعٗا .    اااااا

  اضتكباٍ ناؾ١ اـ ابات ايٛازا٠ َٔ ايكطِ ايٓطا٥ٞ ٚتبًٝؼ األٚاَس ٚايتعًُٝات ملٓطٛبات ايداز.اضتكباٍ ناؾ١ اـ ابات ايٛازا٠ َٔ ايكطِ ايٓطا٥ٞ ٚتبًٝؼ األٚاَس ٚايتعًُٝات ملٓطٛبات ايداز.--1414

  عٔ َباغس٠ ايعاَالت   ايداز ٚاملٓك عات عٔ ايعٌُ يس٥ٝظ ايكطِ ايٓطا٥ٞ .عٔ َباغس٠ ايعاَالت   ايداز ٚاملٓك عات عٔ ايعٌُ يس٥ٝظ ايكطِ ايٓطا٥ٞ .ايسؾع ايسؾع --1515

  ايسؾع عٔ ا تٝاجات ايداز َٔ املٛاا ايتع١ًُٝٝ ٚاألجٗص٠ ٚغريٖا يس٥ٝظ ايكطِ ايٓطا٥ٞ .ايسؾع عٔ ا تٝاجات ايداز َٔ املٛاا ايتع١ًُٝٝ ٚاألجٗص٠ ٚغريٖا يس٥ٝظ ايكطِ ايٓطا٥ٞ .--1616

  َتابع١ اْصساف اي ايبات ٚاملعًُات ٚايتأند َٔ مًٛ ايداز بايتٓطٝل َع املطاعد٠ .َتابع١ اْصساف اي ايبات ٚاملعًُات ٚايتأند َٔ مًٛ ايداز بايتٓطٝل َع املطاعد٠ .--1717

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝٗا َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاصٗا . ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝٗا َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاصٗا . --1818

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  جاَع١ٝ ) تسبٟٛ ( .جاَع١ٝ ) تسبٟٛ ( .غٗاا٠ غٗاا٠ --11

  ( ضٓٛات   فاٍ ايتعًِٝ .( ضٓٛات   فاٍ ايتعًِٝ .  44مرب٠ ج تكٌ عٔ ) مرب٠ ج تكٌ عٔ ) --22

  ايكدز٠ ع٢ً تٓ ِٝ ايعٌُ .ايكدز٠ ع٢ً تٓ ِٝ ايعٌُ .--33

  دجاا٠ اضتأداّ اؿاضك اآليٞ .دجاا٠ اضتأداّ اؿاضك اآليٞ .--44
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  اشزاشزالزٟٗط املبالزٟٗط املب  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس٠ ايدازَدٜس٠ ايداز  ايداز ايٓطا١ٝ٥ايداز ايٓطا١ٝ٥  َطاعد٠ املدٜس٠َطاعد٠ املدٜس٠  33--33
  

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  ايكٝاّ بعٌُ َدٜس٠ ايداز    اٍ غٝابٗا .ايكٝاّ بعٌُ َدٜس٠ ايداز    اٍ غٝابٗا .--11

  ااغساف ع٢ً قبٍٛ ٚتطقٌٝ اي ايبات .ااغساف ع٢ً قبٍٛ ٚتطقٌٝ اي ايبات .--22

َتابع١   ٛز ٚغٝاب اي ايبات ٚاجتصاٍ باااتـ ع٢ً ذٟٚ اي ايب١ ايػا٥ب١ ؾسٛز غٝابٗسا ٚايتأنسد    َتابع١   ٛز ٚغٝاب اي ايبات ٚاجتصاٍ باااتـ ع٢ً ذٟٚ اي ايب١ ايػا٥ب١ ؾسٛز غٝابٗسا ٚايتأنسد    --33

  عدّ قبٍٛ ايػٝاب َا مل ٜتِ تكدِٜ دغعاز م ٞ بعرز ايػٝاب .عدّ قبٍٛ ايػٝاب َا مل ٜتِ تكدِٜ دغعاز م ٞ بعرز ايػٝاب .َٔ ضبك ايػٝاب َٚٔ ضبك ايػٝاب ٚ

  تصٜٚد ٚيٞ أَس اي ايب١ بُٓٛذج دغعاز ضبك ايػٝاب يتعب٦ت٘ . تصٜٚد ٚيٞ أَس اي ايب١ بُٓٛذج دغعاز ضبك ايػٝاب يتعب٦ت٘ . --44

  تهًٝـ املع١ًُ اج تٝاط١ٝ بايتدزٜظ عٓد غٝاب َع١ًُ اؿًك١ .تهًٝـ املع١ًُ اج تٝاط١ٝ بايتدزٜظ عٓد غٝاب َع١ًُ اؿًك١ .--55

  َتابع١ امتباز اي ايبات ايؿص١ًٝ . َتابع١ امتباز اي ايبات ايؿص١ًٝ . --66

  أ َٔ  اي١ تأمس أٚ غٝاب .أ َٔ  اي١ تأمس أٚ غٝاب .ااغساف ع٢ً تٛقٝت ايدزاض١ َٚعاؾ١ َا قد ٜ سااغساف ع٢ً تٛقٝت ايدزاض١ َٚعاؾ١ َا قد ٜ س--77

  ااغساف ع٢ً َساؾل ايداز َٚتابع١ ا تٝاجاتٗا ْٚ اؾتٗا .ااغساف ع٢ً َساؾل ايداز َٚتابع١ ا تٝاجاتٗا ْٚ اؾتٗا .--88

  املػازن١   فًظ ايداز ٚايًقإ ايعا١ًَ ؾٝٗا .املػازن١   فًظ ايداز ٚايًقإ ايعا١ًَ ؾٝٗا .--99

  املػازن١   اججتُاعات ٚايًكا٤ات ٚايرباَط ٚاألْػ ١ اي  تكاّ   ايداز .املػازن١   اججتُاعات ٚايًكا٤ات ٚايرباَط ٚاألْػ ١ اي  تكاّ   ايداز .--1010

  ايدزاض١ٝ قبٌ بدا١ٜ ايعاّ ايدزاضٞ .ايدزاض١ٝ قبٌ بدا١ٜ ايعاّ ايدزاضٞ .  دعداا بٝاْات ا تٝاجات ايداز َٔ املٛاا ٚاملطتًصَاتدعداا بٝاْات ا تٝاجات ايداز َٔ املٛاا ٚاملطتًصَات--1111

  تٓ ِٝ ًَؿات املعًُات ٚ ؿ  ايبٝاْات اـاص١ بٗٔ يًسجٛع ديٝٗا عٓد اؿاج١ .تٓ ِٝ ًَؿات املعًُات ٚ ؿ  ايبٝاْات اـاص١ بٗٔ يًسجٛع ديٝٗا عٓد اؿاج١ .--1212

  َتابع١ ايتصاّ املعًُات ٚاي ايبات بايًباع ايطاتس .َتابع١ ايتصاّ املعًُات ٚاي ايبات بايًباع ايطاتس .--1313

  َتابع١ عٌُ اؿازع ٚاملطتأد١َ ٚاؿاض١ٓ .َتابع١ عٌُ اؿازع ٚاملطتأد١َ ٚاؿاض١ٓ .--1414

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝٗا َٔ أعُاٍ ايداز .ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝٗا َٔ أعُاٍ ايداز .--1515

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  اتات* وتطمب* وتطمب

  غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ ايعا١َ .غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ ايعا١َ .--11

  ( ضٓٛات   فاٍ عٌُ ايدٚز .( ضٓٛات   فاٍ عٌُ ايدٚز .  33مرب٠ ج تكٌ عٔ ) مرب٠ ج تكٌ عٔ ) --22

  اضتأداّ اؿاضك اآليٞ .اضتأداّ اؿاضك اآليٞ .--33

  ايكدز٠ ع٢ً املتابع١ ٚايتكِٜٛ .ايكدز٠ ع٢ً املتابع١ ٚايتكِٜٛ .--44
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس٠ ايدازَدٜس٠ ايداز  ايداز ايٓطا١ٝ٥ايداز ايٓطا١ٝ٥  َػسؾ١ تع١ًَُٝٝػسؾ١ تع١ًُٝٝ  44--33
  

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  املّاًاملّاً* * 

  شٜاز٠ املع١ًُ َٚتابع١ َا تؤاٜ٘ َع طايباتٗا .شٜاز٠ املع١ًُ َٚتابع١ َا تؤاٜ٘ َع طايباتٗا .  --11

  تكدِٜ املػٛز٠ ايتع١ًُٝٝ ملعًُات اؿًكات اي  تصٚزٖا .تكدِٜ املػٛز٠ ايتع١ًُٝٝ ملعًُات اؿًكات اي  تصٚزٖا .  --22

  ايتعسف ع٢ً َا ٜعرتض ضري ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ َٔ َػهالت ٚاملطاعد٠ ع٢ً  ًٗا .ايتعسف ع٢ً َا ٜعرتض ضري ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ َٔ َػهالت ٚاملطاعد٠ ع٢ً  ًٗا .  --33

ٌ َطسساعد٠ املعًُسسات عًسس٢ ت سسٜٛس أْؿطسسٗٔ ٚايتحكسسل َسسٔ   َطسساعد٠ املعًُسسات عًسس٢ ت سسٜٛس أْؿطسسٗٔ ٚايتحكسسل َسسٔ     --44 ٌ ت بٝسسل املٓسساٖط ٚاألْ ُسس١ ٚايتعًُٝسسات ٚتسسريٝ                     ت بٝسسل املٓسساٖط ٚاألْ ُسس١ ٚايتعًُٝسسات ٚتسسريٝ

  ايصعٛبات اي  قد تعرتضٗٔ ْٚكٌ اـربات ٚايتقازب ايرتب١ٜٛ بني املعًُات . ايصعٛبات اي  قد تعرتضٗٔ ْٚكٌ اـربات ٚايتقازب ايرتب١ٜٛ بني املعًُات .     اااا 

                    تكسسِٜٛ ايعًُٝسس١ ايتعًُٝٝسس١ ٚايرتبٜٛسس١ عٝسسث تتٓسساٍٚ اي ايبسس١ ٚاملعًُسس١ ٚاملكسسسز ايدزاضسسٞ ٚطسسسم ايتسسدزٜظ  تكسسِٜٛ ايعًُٝسس١ ايتعًُٝٝسس١ ٚايرتبٜٛسس١ عٝسسث تتٓسساٍٚ اي ايبسس١ ٚاملعًُسس١ ٚاملكسسسز ايدزاضسسٞ ٚطسسسم ايتسسدزٜظ    --55

ُٝسسسس١ ٚأضسسسسايٝك تكسسسسِٜٛ اي ايبسسسس١ ٚااَهاْٝسسسسات املااٜسسسس١ ٚايعالقسسسس١ بسسسسني نسسسسٌ ٖسسسسرٙ                 ُٝسسسس١ ٚأضسسسسايٝك تكسسسسِٜٛ اي ايبسسسس١ ٚااَهاْٝسسسسات املااٜسسسس١ ٚايعالقسسسس١ بسسسسني نسسسسٌ ٖسسسسرٙ                 ٚايٛضسسسسا٥ٌ ايتعًٝٚايٛضسسسسا٥ٌ ايتعًٝ    اااا 

  ايعٓاصس ٚايٛقٛف ع٢ً املػهالت ٚاملعٛقات اي  ٜهػـ عٓٗا ايتكِٜٛ .ايعٓاصس ٚايٛقٛف ع٢ً املػهالت ٚاملعٛقات اي  ٜهػـ عٓٗا ايتكِٜٛ .    اااا 

  ايتأند َٔ َطت٣ٛ اي ايب١ ايتعًُٝٞ ٚايرتبٟٛ َٚطاْد٠ املع١ًُ   َٓاقػ١ األضايٝك ايرتب١ٜٛ .ايتأند َٔ َطت٣ٛ اي ايب١ ايتعًُٝٞ ٚايرتبٟٛ َٚطاْد٠ املع١ًُ   َٓاقػ١ األضايٝك ايرتب١ٜٛ .  --66

  ُات باألؾهاز ٚاملطتقدات ايتع١ًُٝٝ .ُات باألؾهاز ٚاملطتقدات ايتع١ًُٝٝ .تصٜٚد املعًتصٜٚد املعً  --77

  َتابع١   ٛز ٚغٝاب اي ايبات ٚايتٓبٝ٘ ع٢ً َٔ ٜتهسز غٝابٗا ملأاطب١ ٚيٞ أَسٖا .َتابع١   ٛز ٚغٝاب اي ايبات ٚايتٓبٝ٘ ع٢ً َٔ ٜتهسز غٝابٗا ملأاطب١ ٚيٞ أَسٖا .  --88

  دعداا ايتكازٜس ايالش١َ عكك نٌ شٜاز٠ ٚزؾعٗا يًس٥ٝظ املباغس .دعداا ايتكازٜس ايالش١َ عكك نٌ شٜاز٠ ٚزؾعٗا يًس٥ٝظ املباغس .  --99

  نتاب١ تكسٜس نؿا١ٜ عٔ نٌ َدزض١ بٛاقع تكسٜس   نٌ ؾصٌ ازاضٞ .نتاب١ تكسٜس نؿا١ٜ عٔ نٌ َدزض١ بٛاقع تكسٜس   نٌ ؾصٌ ازاضٞ .  --1010

  يصٜاز٠ اؿًكات .يصٜاز٠ اؿًكات .  ٚضع بسْاَطٚضع بسْاَط  --1111

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه تسبٟٛ .غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه تسبٟٛ .--11

  ( ضٓٛات   عٌُ ايدٚز ٚايتعًِٝ .( ضٓٛات   عٌُ ايدٚز ٚايتعًِٝ .  44مد١َ ج تكٌ عٔ ) مد١َ ج تكٌ عٔ ) --22

   ؿ  أجصا٤ َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ  طك َطت٣ٛ اي ايبات . ؿ  أجصا٤ َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ  طك َطت٣ٛ اي ايبات .--33

  ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اآلمسٜٔ .ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اآلمسٜٔ .--44

  

  ززالزٟٗط املباشالزٟٗط املباش  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس٠ ايداز َدٜس٠ ايداز   ايداز ايٓطا١ٝ٥ايداز ايٓطا١ٝ٥  َع١ًَُع١ًُ  55--33
  

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  ؼؿٝ  ايكسإٓ ايهسِٜ فٛاا  يً ايبات املطقالت   اؿًك١ .ؼؿٝ  ايكسإٓ ايهسِٜ فٛاا  يً ايبات املطقالت   اؿًك١ .--11

  املطؤٚي١ٝ ايتا١َ عٔ دااز٠ اؿًك١ ٚطايباتٗا .املطؤٚي١ٝ ايتا١َ عٔ دااز٠ اؿًك١ ٚطايباتٗا .  --22

سٖا       سٖا       ا رتاّ اي ايب١ َٚعاًَتٗا َعا١ًَ تسب١ٜٛ ؼكل اسا األَسٔ ٚاي ُأْٝٓس١ ٚتُٓسٞ غأصسٝتٗا ٚتػسع      ا رتاّ اي ايب١ َٚعاًَتٗا َعا١ًَ تسب١ٜٛ ؼكل اسا األَسٔ ٚاي ُأْٝٓس١ ٚتُٓسٞ غأصسٝتٗا ٚتػسع        --33

  بكُٝتٗا ٚتسع٢ َٛاٖبٗا ٚتػسع   ْؿطٗا  ك ايكسإٓ ٚتعًُ٘ . بكُٝتٗا ٚتسع٢ َٛاٖبٗا ٚتػسع   ْؿطٗا  ك ايكسإٓ ٚتعًُ٘ . 
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  تعًِٝ اي ايبات أ هاّ ايتقٜٛد ايٓ سٟ .تعًِٝ اي ايبات أ هاّ ايتقٜٛد ايٓ سٟ .  --44

  تٓؿٝر م ١ ايدزاض١ املكسز٠ ٚايكٝاّ بهٌ َا تت ًب٘ يتحكٝل األٖداف املٛضٛع١ .تٓؿٝر م ١ ايدزاض١ املكسز٠ ٚايكٝاّ بهٌ َا تت ًب٘ يتحكٝل األٖداف املٛضٛع١ .  --55

ا ؾُٝسسا ٜعسسٛا عًسس٢   ا ؾُٝسسا ٜعسسٛا عًسس٢   ايتكٝسسد فٛاعٝسسد اؿ سسٛز ٚاجْصسسساف ٚبداٜسس١ اؿًكسس١ ْٚٗاٜتٗسسا ٚاضسستثُاز ٚقتٗسس ايتكٝسسد فٛاعٝسسد اؿ سسٛز ٚاجْصسسساف ٚبداٜسس١ اؿًكسس١ ْٚٗاٜتٗسسا ٚاضسستثُاز ٚقتٗسس   --66

  اي ايب١ بايٓؿع ٚايؿا٥د٠ . اي ايب١ بايٓؿع ٚايؿا٥د٠ .  ااااا   

ايكٝاّ بايدٚز ايرتبٟٛ ايػاٌَ يً ايبات َٚتابع١ ؼصًٝٗٔ ٚت١ُٝٓ َسٛاطٔ اابسداع ٚايتؿسٛم يسدٜٗٔ     ايكٝاّ بايدٚز ايرتبٟٛ ايػاٌَ يً ايبات َٚتابع١ ؼصًٝٗٔ ٚت١ُٝٓ َسٛاطٔ اابسداع ٚايتؿسٛم يسدٜٗٔ       --77

  ٚعث  اجت اي عـ ٚايتكصري ٚعالجٗا .ٚعث  اجت اي عـ ٚايتكصري ٚعالجٗا . ااااا   

  َتابع١ ضًٛنٝات اي ايبات . َتابع١ ضًٛنٝات اي ايبات .   --88

  تصاّ بتعايِٝ ايدٜٔ اؿٓٝـ ٚايتأًل بأمالم ايكسإٓ ٚآااب٘ .تصاّ بتعايِٝ ايدٜٔ اؿٓٝـ ٚايتأًل بأمالم ايكسإٓ ٚآااب٘ .ايعٓا١ٜ بتٛجٝ٘ اي ايبات د  اجيايعٓا١ٜ بتٛجٝ٘ اي ايبات د  اجي  --99

  ايتعإٚ َع دااز٠ ايداز أٚ اؿًك١ ؾُٝا حيكل األٖداف ايطا١َٝ .ايتعإٚ َع دااز٠ ايداز أٚ اؿًك١ ؾُٝا حيكل األٖداف ايطا١َٝ .  --1010

    ٛز اجتُاعات ايداز دذا ُطًك َٓٗا ذيو .  ٛز اجتُاعات ايداز دذا ُطًك َٓٗا ذيو .  --1111

  ازاض١ ايرباَط ايتع١ًُٝٝ ٚاقرتاح َا تساٙ َٓاضبا  يت ٜٛسٖا .ازاض١ ايرباَط ايتع١ًُٝٝ ٚاقرتاح َا تساٙ َٓاضبا  يت ٜٛسٖا .--1212

  باتٗٔ   اؾرت اؿًك١ ٚضقالت املتابع١ .باتٗٔ   اؾرت اؿًك١ ٚضقالت املتابع١ .تطقٌٝ أمسا٤ اي ايبات ٚٚاجتطقٌٝ أمسا٤ اي ايبات ٚٚاج--1313

  دقا١َ عالقات ٚا١ٜ َع أَٗات اي ايبات ؿٌ املػهالت اي  تٛاج٘ املع١ًُ .دقا١َ عالقات ٚا١ٜ َع أَٗات اي ايبات ؿٌ املػهالت اي  تٛاج٘ املع١ًُ .--1414

  دعداا ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ اؿًك١ ٚطايباتٗا ٚزؾعٗا يس٥ٝطٗا املباغس .دعداا ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ اؿًك١ ٚطايباتٗا ٚزؾعٗا يس٥ٝطٗا املباغس .--1515

  املػازن١   اج تؿاجت اي  تكُٝٗا ايداز .املػازن١   اج تؿاجت اي  تكُٝٗا ايداز .--1616

  ت ٚتكبٌ تٛجٝٗاتٗٔ .ت ٚتكبٌ تٛجٝٗاتٗٔ .ايتعإٚ ايتاّ َع املػسؾاايتعإٚ ايتاّ َع املػسؾا--1717

  دعداا اي ايبات يًدمٍٛ   اجمتبازات ايدٚز١ٜ اي  تكُٝٗا اؾُع١ٝ .دعداا اي ايبات يًدمٍٛ   اجمتبازات ايدٚز١ٜ اي  تكُٝٗا اؾُع١ٝ .--1818

  تطقٌٝ غٝاب اي ايبات ٚاْك اعٗٔ ٚعسض٘ ع٢ً املػسؾ١ أٚ دااز٠ ايداز .تطقٌٝ غٝاب اي ايبات ٚاْك اعٗٔ ٚعسض٘ ع٢ً املػسؾ١ أٚ دااز٠ ايداز .--1919

اجٖتُسساّ باي ايبسسات املتُٝسسصات بصسسٛز٠ أنثسسس ٚتػسسقٝعٗٔ ٚدعسسداأٖ يًُػسسازن١   املطسسابكات اجٖتُسساّ باي ايبسسات املتُٝسسصات بصسسٛز٠ أنثسسس ٚتػسسقٝعٗٔ ٚدعسسداأٖ يًُػسسازن١   املطسسابكات --2020

  ١ .١ .ٚاألْػ ٚاألْػ     ااااا  

  تكدِٜ املكرت ات املؿٝد٠ ٚاي  تسؾع َٔ َطت٣ٛ األاا٤ .  تكدِٜ املكرت ات املؿٝد٠ ٚاي  تسؾع َٔ َطت٣ٛ األاا٤ .  --2121

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝٗا َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاصٗا .ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝٗا َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاصٗا .--2222

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  دتكإ تال٠ٚ ايكسإٓ ٚػٜٛدٙ .دتكإ تال٠ٚ ايكسإٓ ٚػٜٛدٙ .--11

   ؿ  َا ٜٓاضك َس ١ً ايتدزٜظ  طك تكدٜس ؾ١ٓ ايكطِ ايٓطا٥ٞ . ؿ  َا ٜٓاضك َس ١ً ايتدزٜظ  طك تكدٜس ؾ١ٓ ايكطِ ايٓطا٥ٞ .--22

    فاٍ ايعٌُ .  فاٍ ايعٌُ . صٛاا ع٢ً اٚزات تدزٜب١ٝ  صٛاا ع٢ً اٚزات تدزٜب١ٝ --33

  امل ٗس ايال٥ل ٚايكد٠ٚ اؿط١ٓ .امل ٗس ايال٥ل ٚايكد٠ٚ اؿط١ٓ .--44

  ضال١َ ايعكٝد٠ ٚايكدز٠ ع٢ً تصحٝ  املؿاِٖٝ املعازض١ يتعايِٝ ايدٜٔ اؿٓٝـ .ضال١َ ايعكٝد٠ ٚايكدز٠ ع٢ً تصحٝ  املؿاِٖٝ املعازض١ يتعايِٝ ايدٜٔ اؿٓٝـ .--55

  ( ض١ٓ .( ض١ٓ .  1919أج ٜكٌ عُسٖا عٔ ) أج ٜكٌ عُسٖا عٔ ) --66
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس٠ ايدازَدٜس٠ ايداز  ايداز ايٓطا١ٝ٥ايداز ايٓطا١ٝ٥  َػسؾ١ أْػ ١ ٚبساَطَػسؾ١ أْػ ١ ٚبساَط  66--33
  

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  َتابع١ دعداا م ر ايرباَط ٚاألْػ ١ ايتػقٝع١ٝ يً ايبات . َتابع١ دعداا م ر ايرباَط ٚاألْػ ١ ايتػقٝع١ٝ يً ايبات . --11

  املػازن١   تٓؿٝر ايرباَط ٚاألْػ ١   ايداز .املػازن١   تٓؿٝر ايرباَط ٚاألْػ ١   ايداز .  --22

  دعداا ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ ايرباَط ٚاألْػ ١   ايداز . دعداا ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ ايرباَط ٚاألْػ ١   ايداز .   --33

  دعداا ايبحٛع ٚايدزاضات عٔ ايرباَط ٚاألْػ ١ املؿٝد٠ يً ايبات .دعداا ايبحٛع ٚايدزاضات عٔ ايرباَط ٚاألْػ ١ املؿٝد٠ يً ايبات .  --44

  اغساف ع٢ً صسف اؾٛا٥ص ايتػقٝع١ٝ ملٓطٛبات ايداز . اغساف ع٢ً صسف اؾٛا٥ص ايتػقٝع١ٝ ملٓطٛبات ايداز . اا  --55

  ااغساف ع٢ً تٓؿٝر املطابكات ايثكاؾ١ٝ   ايداز .ااغساف ع٢ً تٓؿٝر املطابكات ايثكاؾ١ٝ   ايداز .--66

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝٗا َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاصٗا .ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝٗا َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاصٗا .--77

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ ايعا١َ .غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ ايعا١َ .--11

  مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني   عٌُ اؿًكات ٚاألْػ ١ .مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني   عٌُ اؿًكات ٚاألْػ ١ .--22

  ا٠ اؿاضك اآليٞ .ا٠ اؿاضك اآليٞ .دجادجا--33

  ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اآلمسٜٔ .ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اآلمسٜٔ .--44

  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس٠ ايدازَدٜس٠ ايداز  ايداز ايٓطا١ٝ٥ايداز ايٓطا١ٝ٥  َػسؾ١ غؤٕٚ اي ايباتَػسؾ١ غؤٕٚ اي ايبات  77--33
  

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  َتابع١ ت بٝل األْ ١ُ   تطقٌٝ َٚتابع١ اي ايبات .َتابع١ ت بٝل األْ ١ُ   تطقٌٝ َٚتابع١ اي ايبات .--11

    اجيتحام بايداز .  اجيتحام بايداز .اضتكباٍ املتكدَات ايساغبات اضتكباٍ املتكدَات ايساغبات   --22

  تكدِٜ املطاعد٠ يًُتكدَات يًدزاض١ ٚدؾٗاَٗٔ بػسٚش ايكبٍٛ .تكدِٜ املطاعد٠ يًُتكدَات يًدزاض١ ٚدؾٗاَٗٔ بػسٚش ايكبٍٛ .  --33

  ؾحه األٚزام ٚاملًؿات ٚايتأند َٔ َ ابكتٗا يتعًُٝات ايكبٍٛ املعتُد٠ .ؾحه األٚزام ٚاملًؿات ٚايتأند َٔ َ ابكتٗا يتعًُٝات ايكبٍٛ املعتُد٠ .  --44

   ؿ  ًَؿات اي ايبات  طك املسا ٌ ايتع١ًُٝٝ   ايداز . ؿ  ًَؿات اي ايبات  طك املسا ٌ ايتع١ًُٝٝ   ايداز .  --55

  َتابع١ تطًِٝ جٛا٥ص اؿاؾ ات ٚاـامتات .َتابع١ تطًِٝ جٛا٥ص اؿاؾ ات ٚاـامتات .--66

  ع١ تطقٌٝ بٝاْات ايدازضات ْٚتا٥ط اجمتبازات ع٢ً اؿاضك اآليٞ .ع١ تطقٌٝ بٝاْات ايدازضات ْٚتا٥ط اجمتبازات ع٢ً اؿاضك اآليٞ .َتابَتاب  --77

                      َتابعسس١ تطسسقٌٝ غٝسساب اي ايبسسات أٚ اْك سساعٗٔ ٚدعسساا٠ تطسسقًٝٗٔ ٚزصسسد األعسسراز املكدَسس١ َسسٔ أٚيٝسسا٤   َتابعسس١ تطسسقٌٝ غٝسساب اي ايبسسات أٚ اْك سساعٗٔ ٚدعسساا٠ تطسسقًٝٗٔ ٚزصسسد األعسسراز املكدَسس١ َسسٔ أٚيٝسسا٤   --88

  أَٛزٖٔ .أَٛزٖٔ .ااااا  

  ت .ت .املػازن١   تٓؿٝر ايرباَط ٚاملطابكات اي  تعني اي ايبات ع٢ً اجضتُساز   اؿًكااملػازن١   تٓؿٝر ايرباَط ٚاملطابكات اي  تعني اي ايبات ع٢ً اجضتُساز   اؿًكا--99

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝٗا َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاصٗا .ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝٗا َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاصٗا .--1010
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  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ ايعا١َ .غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ ايعا١َ .--11

  مد١َ ج تكٌ عٔ ض١ٓ   عٌُ مماسٌ أٚ   ايتعًِٝ   اؿًكات .مد١َ ج تكٌ عٔ ض١ٓ   عٌُ مماسٌ أٚ   ايتعًِٝ   اؿًكات .--22

  دجاا٠ اؿاضك اآليٞ .دجاا٠ اؿاضك اآليٞ .--33

  ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اي ايبات .ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اي ايبات .--44
  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  رٚرٚاإلدااإلدا  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس٠ ايدازَدٜس٠ ايداز  ايداز ايٓطا١ٝ٥ايداز ايٓطا١ٝ٥  َػسؾ١  اضكَػسؾ١  اضك  88--33
  

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  تٓ ِٝ ٚداماٍ بٝاْات اي ايبات   اؿاضك اآليٞ . تٓ ِٝ ٚداماٍ بٝاْات اي ايبات   اؿاضك اآليٞ . --11

  داماٍ ْتا٥ط قؿٛت اي ايبات   اؿاضك ٚتؿسٜػ٘   ايهػٛف  طك اي ًك .داماٍ ْتا٥ط قؿٛت اي ايبات   اؿاضك ٚتؿسٜػ٘   ايهػٛف  طك اي ًك .  --22

  ج ْطخ اٚز١ٜ يًحؿ  . ج ْطخ اٚز١ٜ يًحؿ  .  ؿ  ناؾ١ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات اـاص١ بايداز ٚاضتأسا ؿ  ناؾ١ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات اـاص١ بايداز ٚاضتأسا  --33

  تًب١ٝ ا تٝاجات ايداز َٔ ايرباَط ٚايٓ ِ اؿاضٛب١ٝ ٚايسؾع ي ًك اج تٝاج .تًب١ٝ ا تٝاجات ايداز َٔ ايرباَط ٚايٓ ِ اؿاضٛب١ٝ ٚايسؾع ي ًك اج تٝاج .  --44

  ْطخ اـ ابات ٚايبٝاْات ايصااز٠ َٔ ايداز .ْطخ اـ ابات ٚايبٝاْات ايصااز٠ َٔ ايداز .  --55

  ايكٝاّ بأعُاٍ اجتصاجت ااااز١ٜ   ايداز ٚتطقٌٝ ايٛازا ٚايصااز ٚت٦ٝٗت٘ ازضاي٘ .ايكٝاّ بأعُاٍ اجتصاجت ااااز١ٜ   ايداز ٚتطقٌٝ ايٛازا ٚايصااز ٚت٦ٝٗت٘ ازضاي٘ .--66

  ٓ ِٝ عٌُ ايصااز ٚايٛازا .ٓ ِٝ عٌُ ايصااز ٚايٛازا .اج تؿات باملًؿات ايالش١َ يتاج تؿات باملًؿات ايالش١َ يت  --77

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝٗا َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاصٗا .ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝٗا َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاصٗا .--88

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ ايعا١َ .غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ ايعا١َ .--11

  مد١َ ج تكٌ عٔ ض١ٓ   عٌُ مماسٌ .مد١َ ج تكٌ عٔ ض١ٓ   عٌُ مماسٌ .--22

  دجاا٠ اؿاضك اآليٞ .دجاا٠ اؿاضك اآليٞ .--33
  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس٠ ايدازَدٜس٠ ايداز  ايٓطا١ٝ٥ايٓطا١ٝ٥  ايدازايداز  َػسؾ١ ْ اَّػسؾ١ ْ اّ  99--33
  

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  َتابع١ امٍٛ اي ايبات   ايؿصٍٛ ايدزاض١ٝ . َتابع١ امٍٛ اي ايبات   ايؿصٍٛ ايدزاض١ٝ . --11

  َساقب١  سن١ اي ايبات   ايداز ٚتٛجٝٗٗٔ .َساقب١  سن١ اي ايبات   ايداز ٚتٛجٝٗٗٔ .  --22

  َطاعد٠ اي ايبات املطتقدات   ايٛصٍٛ د  ؾصٛأ . َطاعد٠ اي ايبات املطتقدات   ايٛصٍٛ د  ؾصٛأ .   --33

  ااغساف ع٢ً مسٚج اي ايبات ٚايتأند َٔ مًٛ ايداز عٓد اجْصساف .ااغساف ع٢ً مسٚج اي ايبات ٚايتأند َٔ مًٛ ايداز عٓد اجْصساف .  --44

  عاز َدٜس٠ ايداز أٚ املطاعد٠ فا تال  ٘ عٓد امٍٛ اي ايبات أٚ مسٚجٗٔ . عاز َدٜس٠ ايداز أٚ املطاعد٠ فا تال  ٘ عٓد امٍٛ اي ايبات أٚ مسٚجٗٔ . دغدغ  --55

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝٗا َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاصٗا .ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝٗا َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاصٗا .--66
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  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  ايػٗاا٠ املتٛض ١ .ايػٗاا٠ املتٛض ١ .--11

  ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اآلمسٜٔ .ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اآلمسٜٔ .--22

  ايًباق١ ٚ طٔ اـًل .ايًباق١ ٚ طٔ اـًل .--33
  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس٠ ايدازَدٜس٠ ايداز  ايداز ايٓطا١ٝ٥ايداز ايٓطا١ٝ٥  َطتأد١ََطتأد١َ  1010--33

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  ايكٝاّ بعٌُ املساض١ً بني اؿازع َٚطؤٚجت ايداز .ايكٝاّ بعٌُ املساض١ً بني اؿازع َٚطؤٚجت ايداز .--11

  ؾت  األبٛاب ايدام١ًٝ يًداز عٓد بدا١ٜ ايدٚاّ ٚدغالقٗا عٓد اْتٗا٥٘ .ؾت  األبٛاب ايدام١ًٝ يًداز عٓد بدا١ٜ ايدٚاّ ٚدغالقٗا عٓد اْتٗا٥٘ .--22

  ١ .١ .ايكٝاّ بتػػٌٝ ٚدطؿا٤ املهٝؿات ٚااْاز٠ ايدام١ًٝ ٚاـازجٝايكٝاّ بتػػٌٝ ٚدطؿا٤ املهٝؿات ٚااْاز٠ ايدام١ًٝ ٚاـازجٝ--33

  ايكٝاّ بٓ اؾ١ ايداز بػهٌ اٚزٟ . ايكٝاّ بٓ اؾ١ ايداز بػهٌ اٚزٟ . --44

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  ايكسا٠٤ ٚايهتاب١ .ايكسا٠٤ ٚايهتاب١ .--11

  ايكدز٠ ع٢ً ايعٌُ َع اآلمسٜٔ .ايكدز٠ ع٢ً ايعٌُ َع اآلمسٜٔ .--22

  األَا١ْ ٚ طٔ اـًل .األَا١ْ ٚ طٔ اـًل .--33

  ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اآلمسٜٔ .ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اآلمسٜٔ .--44

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  ز ز َدٜس٠ ايداَدٜس٠ ايدا  ايداز ايٓطا١ٝ٥ايداز ايٓطا١ٝ٥   ازع ازع  1111--33
  

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  ايكٝاّ بعٌُ اؿساض١ ع٢ً بٛاب١ ايداز .ايكٝاّ بعٌُ اؿساض١ ع٢ً بٛاب١ ايداز .--11

  اضتكباٍ أٚيٝا٤ أَٛز اي ايبات ٚتطقٌٝ طًباتِٗ ٚدبالؽ َدٜس٠ ايداز .اضتكباٍ أٚيٝا٤ أَٛز اي ايبات ٚتطقٌٝ طًباتِٗ ٚدبالؽ َدٜس٠ ايداز .--22

  تٛجٝ٘ أصحاب ايطٝازات بعد ايٛقٛف أَاّ بٛاب١ ايداز .تٛجٝ٘ أصحاب ايطٝازات بعد ايٛقٛف أَاّ بٛاب١ ايداز .--33

  َٓع امٍٛ ايسجاٍ يًداز . َٓع امٍٛ ايسجاٍ يًداز . --44

  يب١ .يب١ .املٓااا٠ ظٗاش ايٓدا٤ عٓد طًك ٚيٞ أَس اي ااملٓااا٠ ظٗاش ايٓدا٤ عٓد طًك ٚيٞ أَس اي ا--55

  عدّ ايطُاح غسٚج اي ايب١ دج ع ٛز ٚيٞ أَسٖا .عدّ ايطُاح غسٚج اي ايب١ دج ع ٛز ٚيٞ أَسٖا .--66

  اضتالّ ايسضا٥ٌ ايربٜد١ٜ َٔ املساضًني ٚتطًُٝٗا يًُطتأد١َ .اضتالّ ايسضا٥ٌ ايربٜد١ٜ َٔ املساضًني ٚتطًُٝٗا يًُطتأد١َ .--77

  َٓع ايتصا ِ أَاّ بٛاب١ ايداز .َٓع ايتصا ِ أَاّ بٛاب١ ايداز .--88

  ؾت  ايباب اـازجٞ يًداز عٓد بدا١ٜ ايدٚاّ ٚدغالق٘ عٓد اْتٗا٥٘ .ؾت  ايباب اـازجٞ يًداز عٓد بدا١ٜ ايدٚاّ ٚدغالق٘ عٓد اْتٗا٥٘ .--99
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  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  ٠ ٚايهتاب١ .٠ ٚايهتاب١ .ايكدز٠ ع٢ً ايكسا٤ايكدز٠ ع٢ً ايكسا٤--11

  ايكدز٠ ع٢ً اؿسن١ .ايكدز٠ ع٢ً اؿسن١ .--22

  األَا١ْ ٚ طٔ اـًل .األَا١ْ ٚ طٔ اـًل .--33
  

  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َػسف ايدازَػسف ايداز  ايداز ايٓطا١ٝ٥ايداز ايٓطا١ٝ٥  ضا٥لضا٥ل  1212--33

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  ..   طك م ١ ايعٌُ طك م ١ ايعٌُ  ايدازايدازقٝاا٠ َسنبات قٝاا٠ َسنبات --11

  اجيتصاّ فٛاعٝد ايطري ذٖابا  ٚدٜابا .اجيتصاّ فٛاعٝد ايطري ذٖابا  ٚدٜابا .--22

  نبات بايٛقٛا ٚتؿكد  ايتٗا ٚا تٝاجاتٗا يًصٝا١ْ ٚااصالح بػهٌ اٚزٟ.نبات بايٛقٛا ٚتؿكد  ايتٗا ٚا تٝاجاتٗا يًصٝا١ْ ٚااصالح بػهٌ اٚزٟ.تعب١٦ املستعب١٦ املس--33

  دصالح األع اٍ ايبطٝ ١ اي  ت سأ ع٢ً املسنبات أسٓا٤ ايكٝاا٠ ٚدبالؽ ز٥ٝط٘ عٔ ذيو.دصالح األع اٍ ايبطٝ ١ اي  ت سأ ع٢ً املسنبات أسٓا٤ ايكٝاا٠ ٚدبالؽ ز٥ٝط٘ عٔ ذيو.--44

  تٓ ٝـ ايطٝاز٠ َٔ ايدامٌ ٚاـازج.تٓ ٝـ ايطٝاز٠ َٔ ايدامٌ ٚاـازج.--55

  تعترب ايطٝاز٠   عٗدت٘ َٓر اضتالَٗا ٖٚٛ َطؤٍٚ عٓٗا.تعترب ايطٝاز٠   عٗدت٘ َٓر اضتالَٗا ٖٚٛ َطؤٍٚ عٓٗا.--66

  تعًُٝات املسٚز.تعًُٝات املسٚز.اجيتصاّ بكٛاعد ٚاجيتصاّ بكٛاعد ٚ--77

  اص حاب د د٣ قازَ٘ عٓد ْكٌ اي ايبات ٚاملعًُات .اص حاب د د٣ قازَ٘ عٓد ْكٌ اي ايبات ٚاملعًُات .--88

  ايتأند َٔ زنٛب مجٝع اي ايبات ٚدغالم ايباب عٓد بد٤ ايكٝاا٠ .ايتأند َٔ زنٛب مجٝع اي ايبات ٚدغالم ايباب عٓد بد٤ ايكٝاا٠ .--99

  ايتأند َٔ ْصٍٚ نٌ طايب١ عٓد َٓصٍ أًٖٗا .ايتأند َٔ ْصٍٚ نٌ طايب١ عٓد َٓصٍ أًٖٗا .--1010

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘.ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘.--1111

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  ٢ ايهتاب١ ٚايكسا٢.٠٤ ايهتاب١ ٚايكسا٠٤.ايكدز٠ عًايكدز٠ عً--11

  اؿصٍٛ ع٢ً زمص١ قٝاا٠ ضاز١ٜ املؿعٍٛ.اؿصٍٛ ع٢ً زمص١ قٝاا٠ ضاز١ٜ املؿعٍٛ.--22

  ( ض١ٓ.( ض22.١ٓمرب٠   قٝاا٠ املسنبات ج تكٌ عٔ )مرب٠   قٝاا٠ املسنبات ج تكٌ عٔ )--33

  املعسؾ١ بكٛاعد ٚتعًُٝات قٝاا٠ املسنبات.املعسؾ١ بكٛاعد ٚتعًُٝات قٝاا٠ املسنبات.--44
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  ٔظاٟف وهاتب اإلشزاف :ٔظاٟف وهاتب اإلشزاف :--33

  اصي الٕظٗفٛاصي الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  ٍٚ أَاّ فًظ املهتك ٚاؾُع١ٍٝٚ أَاّ فًظ املهتك ٚاؾُع١َٝطؤَطؤ  َهتك ااغسافَهتك ااغساف  ز٥ٝظ فًظ ااااز٠ز٥ٝظ فًظ ااااز٠  11--44

  املّاً ٔالٕاجبات :املّاً ٔالٕاجبات :

  ( ااغساف ايعاّ ع٢ً املهتك يتحكٝل أٖداؾ٘ ٚايكٝاّ بٛاجبات٘ .( ااغساف ايعاّ ع٢ً املهتك يتحكٝل أٖداؾ٘ ٚايكٝاّ بٛاجبات٘ .  11) ) 

  ( اع٠ٛ فًظ ااااز٠ يعكد اجتُاعات٘ ٚتسؤع اججتُاع .( اع٠ٛ فًظ ااااز٠ يعكد اجتُاعات٘ ٚتسؤع اججتُاع .  22) ) 

  ( اعتُاا جدٍٚ أعُاٍ اجتُاعات اجملًظ َٚساقب١ تٓؿٝر قسازات٘ .( اعتُاا جدٍٚ أعُاٍ اجتُاعات اجملًظ َٚساقب١ تٓؿٝر قسازات٘ .  33) ) 

  اؾٗات املأتص١ ٚأَاّ ايػري .اؾٗات املأتص١ ٚأَاّ ايػري .  ( متثٌٝ املهتك أَاّ( متثٌٝ املهتك أَاّ  44) ) 

  ( طًك ايتكازٜس ٚاملعًَٛات عٔ ْػاطات املهتك .( طًك ايتكازٜس ٚاملعًَٛات عٔ ْػاطات املهتك .  55) ) 

  ( دبساّ ايعكٛا ٚاجيتصاَات  طك ايصال ٝات املُٓٛ ١ ي٘ .( دبساّ ايعكٛا ٚاجيتصاَات  طك ايصال ٝات املُٓٛ ١ ي٘ .  66) ) 

  ( دبساش اٚز املهتك يًُقتُع ٚايتعسٜـ ب٘ أَاّ املطؤٚيني .( دبساش اٚز املهتك يًُقتُع ٚايتعسٜـ ب٘ أَاّ املطؤٚيني .  77) ) 

                  أج تتعسسازض َسسع األٖسسداف األضاضسس١ٝ أج تتعسسازض َسسع األٖسسداف األضاضسس١ٝ   ( قبسسٍٛ ايتربعسسات ٚااعاْسسات ٚاملسسٓ  ٚايٛصسساٜا ٚاألٚقسساف عًسس٢   ( قبسسٍٛ ايتربعسسات ٚااعاْسسات ٚاملسسٓ  ٚايٛصسساٜا ٚاألٚقسساف عًسس٢     88) ) 

  يًُهتك .يًُهتك .ااااا  

  ( ااغساف ع٢ً دعداا املٝصا١ْٝ ايتكدٜس١ٜ ٚاؿطابات اـتا١َٝ . ( ااغساف ع٢ً دعداا املٝصا١ْٝ ايتكدٜس١ٜ ٚاؿطابات اـتا١َٝ .   99) ) 

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  ..  غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضكغٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك--11

  ( ضٓٛات   فاٍ ايعٌُ.( ضٓٛات   فاٍ ايعٌُ.55مد١َ ج تكٌ عٔ )مد١َ ج تكٌ عٔ )--22

  تُع.تُع.ٚقبٍٛ   اجملٚقبٍٛ   اجمل  جاٙجاٙغأص١ٝ ذات عًِ ٚأٜ ٚغأص١ٝ ذات عًِ ٚأٜ ٚ--33

  غأص١ٝ قٝاا١ٜ.غأص١ٝ قٝاا١ٜ.--44

  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  ز٥ٝظ املهتكز٥ٝظ املهتك  َهتك ااغسافَهتك ااغساف  ْا٥ك ز٥ٝظ فًظ ااااز٠ْا٥ك ز٥ٝظ فًظ ااااز٠  22--44

  املّاً ٔالٕاجبات :املّاً ٔالٕاجبات :

  ٜٓٛب عٔ ايس٥ٝظ    اٍ غٝاب٘ ٜٚكّٛ فٗاَ٘ .ٜٓٛب عٔ ايس٥ٝظ    اٍ غٝاب٘ ٜٚكّٛ فٗاَ٘ .

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  ..  غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضكغٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك--11

  ( ضٓٛات   فاٍ ايعٌُ.( ضٓٛات   فاٍ ايعٌُ.55ٔ )ٔ )مد١َ ج تكٌ عمد١َ ج تكٌ ع--22

  ٚقبٍٛ   اجملتُع.ٚقبٍٛ   اجملتُع.  جاٙجاٙغأص١ٝ ذات عًِ ٚأٜ ٚغأص١ٝ ذات عًِ ٚأٜ ٚ--33

  غأص١ٝ قٝاا١ٜ.غأص١ٝ قٝاا١ٜ.--44
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  ز٥ٝظ فًظ دااز٠ املهتكز٥ٝظ فًظ دااز٠ املهتك  َهتك ااغسافَهتك ااغساف  َدٜس املهتكَدٜس املهتك  33--44

  املّاً ٔالٕاجبات :املّاً ٔالٕاجبات :

  ؾٝ٘ .ؾٝ٘ .( دااز٠ غؤٕٚ املهتك ٚااغساف ع٢ً ايعاًَني ( دااز٠ غؤٕٚ املهتك ٚااغساف ع٢ً ايعاًَني   11) ) 

  (  دعداا جدٍٚ أعُاٍ اجتُاعات فًظ املهتك ٚعسض٘ ع٢ً ز٥ٝظ املهتك .(  دعداا جدٍٚ أعُاٍ اجتُاعات فًظ املهتك ٚعسض٘ ع٢ً ز٥ٝظ املهتك .  22) ) 

  ( تأَني ا تٝاجات املهتك َٔ ايعٗد٠ املاي١ٝ املصسٚؾ١ ي٘ ٚتطٜٛتٗا َع اؾُع١ٝ .( تأَني ا تٝاجات املهتك َٔ ايعٗد٠ املاي١ٝ املصسٚؾ١ ي٘ ٚتطٜٛتٗا َع اؾُع١ٝ .  33) ) 

  ( َتابع١ تٓ ِٝ َطتحكات ايعاًَني باملهتك ٚتٛابع٘ ٚزؾعٗا يًقُع١ٝ .( َتابع١ تٓ ِٝ َطتحكات ايعاًَني باملهتك ٚتٛابع٘ ٚزؾعٗا يًقُع١ٝ .  44) ) 

  امتبازات املعًُني ٚاملعًُات ٚاملػسؾني ٚاملػسؾات ٚاؿؿات .امتبازات املعًُني ٚاملعًُات ٚاملػسؾني ٚاملػسؾات ٚاؿؿات .( ايتٓطٝل َع اؾُع١ٝ اجسا٤ ( ايتٓطٝل َع اؾُع١ٝ اجسا٤   55) ) 

( اضتالّ ناؾ١ املساضسالت ٚايتٛجٝس٘ فسا ًٜسصّ اؽساذٙ  ٝااسا َسٔ دجسسا٤ات ٚعسسض َسا ًٜسصّ عًس٢             ( اضتالّ ناؾ١ املساضسالت ٚايتٛجٝس٘ فسا ًٜسصّ اؽساذٙ  ٝااسا َسٔ دجسسا٤ات ٚعسسض َسا ًٜسصّ عًس٢               66) ) 

  ز٥ٝظ فًظ ااااز٠ . ز٥ٝظ فًظ ااااز٠ . 

  ( ايتٛقٝع ع٢ً ضٓدات ايكبض ٚايصسف ٚاجضتالّ .( ايتٛقٝع ع٢ً ضٓدات ايكبض ٚايصسف ٚاجضتالّ .  77) ) 

  تػٓا٤ عِٓٗ ٚايسؾع بريو يًقُع١ٝ .تػٓا٤ عِٓٗ ٚايسؾع بريو يًقُع١ٝ .( َتابع١ ػدٜد عكٛا ايعاًَني أٚ اجض( َتابع١ ػدٜد عكٛا ايعاًَني أٚ اجض  88) ) 

  ( تصٜٚد اؾُع١ٝ غالص١ ايػٝاب يًعاًَني ايتابعني يًُهتك .( تصٜٚد اؾُع١ٝ غالص١ ايػٝاب يًعاًَني ايتابعني يًُهتك .  99) ) 

  (  ؼسٜس قاضس اجتُاعات فًظ املهتك َٚتابع١ ْطأٗا ٚتٛقٝعٗا َٔ األع ا٤ .(  ؼسٜس قاضس اجتُاعات فًظ املهتك َٚتابع١ ْطأٗا ٚتٛقٝعٗا َٔ األع ا٤ .  1010) ) 

  ( ا اؾ ١ ع٢ً أَٛاٍ املهتك ٚصٝاْتٗا ٚعسض َا ٜ سأ عًٝٗا ع٢ً ز٥ٝظ املهتك .( ا اؾ ١ ع٢ً أَٛاٍ املهتك ٚصٝاْتٗا ٚعسض َا ٜ سأ عًٝٗا ع٢ً ز٥ٝظ املهتك .  1111) ) 

  ايتهًٝـ بطاعات ايعٌُ ااضاؾ١ٝ ٚاجْتداب  طك  اج١ ايعٌُ .ايتهًٝـ بطاعات ايعٌُ ااضاؾ١ٝ ٚاجْتداب  طك  اج١ ايعٌُ .  ((  1212) ) 

  ( َتابع١ ػدٜد عكٛا ايدٚز املطتأجس٠ يًُهتك ٚتٛابع٘ ٚايسؾع يًقُع١ٝ يصسف أجستٗا .( َتابع١ ػدٜد عكٛا ايدٚز املطتأجس٠ يًُهتك ٚتٛابع٘ ٚايسؾع يًقُع١ٝ يصسف أجستٗا .  1313) ) 

  ( َتابع١ ؼصٌٝ أجٛز ايعكازات ايتابع١ يًُهتك .( َتابع١ ؼصٌٝ أجٛز ايعكازات ايتابع١ يًُهتك .  1414) ) 

  ( َتابع١ ؼصٌٝ اجغرتانات ايط١ٜٛٓ .( َتابع١ ؼصٌٝ اجغرتانات ايط١ٜٛٓ .  1515) ) 

  غالص١ املكبٛضات نٌ سالس١ أغٗس .غالص١ املكبٛضات نٌ سالس١ أغٗس .( تصٜٚد اؾُع١ٝ ( تصٜٚد اؾُع١ٝ   1616) ) 

  (   ٛز اجتُاعا ت فًظ املهتك دذا طًك َٓ٘ ذيو .(   ٛز اجتُاعا ت فًظ املهتك دذا طًك َٓ٘ ذيو .  1717) ) 

  ( اجغرتاى   ٚضع املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ ٚاـ ر ايتٓؿٝر١ٜ يًُهتك .( اجغرتاى   ٚضع املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ ٚاـ ر ايتٓؿٝر١ٜ يًُهتك .  1818) ) 

  ( املػازن١   دعداا ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ أْػ ١ املهتك ٚزؾعٗا يًقُع١ٝ .( املػازن١   دعداا ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ أْػ ١ املهتك ٚزؾعٗا يًقُع١ٝ .  1919) ) 

  ٤ات َع ٚجٗا٤ ٚأعٝإ ايبًد يًتعسٜـ بٓػاش املهتك .٤ات َع ٚجٗا٤ ٚأعٝإ ايبًد يًتعسٜـ بٓػاش املهتك .( تٓطٝل ايصٜازات ٚايًكا( تٓطٝل ايصٜازات ٚايًكا  2020) ) 

  ( ايطعٞ   ت١ُٝٓ َٛازا املهتك ٚتريٌٝ ايصعٛبات اي  تعرتض ضري ايعٌُ .( ايطعٞ   ت١ُٝٓ َٛازا املهتك ٚتريٌٝ ايصعٛبات اي  تعرتض ضري ايعٌُ .  2121) ) 

  ( َتابع١ تطدٜد ؾٛاتري اـدَات .( َتابع١ تطدٜد ؾٛاتري اـدَات .  2222) ) 

  ( دعداا تكِٝٝ األاا٤ ايٛتٝؿٞ يًعاًَني اااازٜني   املهتك .( دعداا تكِٝٝ األاا٤ ايٛتٝؿٞ يًعاًَني اااازٜني   املهتك .  2323) ) 

  ل ٚايدٚز ايٓطا١ٝ٥ َع اؾُع١ٝ ٚٚضعٗا   أَانٔ ايدزاض١ .ل ٚايدٚز ايٓطا١ٝ٥ َع اؾُع١ٝ ٚٚضعٗا   أَانٔ ايدزاض١ .( َتابع١ دصداز تصازٜ  اؿً( َتابع١ دصداز تصازٜ  اؿً  2424) ) 

  ( املػازن١   ااغساف ع٢ً أعُاٍ املعًُني ٚاملػسؾني ايتابعني يًُهتك .( املػازن١   ااغساف ع٢ً أعُاٍ املعًُني ٚاملػسؾني ايتابعني يًُهتك .  2525) ) 
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( اضسسستكباٍ طًبسسسات َسسسٓ  ااجسسساش٠ ايطسسس١ٜٛٓ ٚاجضسسستثٓا١ٝ٥ ٚاملسضسسس١ٝ ٚزؾعٗسسسا يًقُعٝسسس١    سسساٍ                    ( اضسسستكباٍ طًبسسسات َسسسٓ  ااجسسساش٠ ايطسسس١ٜٛٓ ٚاجضسسستثٓا١ٝ٥ ٚاملسضسسس١ٝ ٚزؾعٗسسسا يًقُعٝسسس١    سسساٍ                      2626) ) 

  املٛاؾك١ عًٝٗا .املٛاؾك١ عًٝٗا .اااا     

  ( دصداز قسازات َٓ  ااجاشات اي از١٥ يًعاًَني اااازٜني ٚاملدزضني املتؿسغني .( دصداز قسازات َٓ  ااجاشات اي از١٥ يًعاًَني اااازٜني ٚاملدزضني املتؿسغني .  2727) ) 

( ايعُسسسسٌ عًسسسس٢ تسغسسسسٝد ااْؿسسسسام ٚؽؿسسسسٝض ايتهسسسسايٝـ ٚاؽسسسساذ ااجسسسسسا٤ات ايالشَسسسس١ يتحكٝسسسسل                     ( ايعُسسسسٌ عًسسسس٢ تسغسسسسٝد ااْؿسسسسام ٚؽؿسسسسٝض ايتهسسسسايٝـ ٚاؽسسسساذ ااجسسسسسا٤ات ايالشَسسسس١ يتحكٝسسسسل                       2828) ) 

  ٖرٙ األٖداف .ٖرٙ األٖداف .          اااا 

  هتك يًُعًُني َٚػس  ايدٚز .هتك يًُعًُني َٚػس  ايدٚز .( تبًٝؼ ايتعاَِٝ ٚايتعًُٝات ايٛازا٠ َٔ اؾُع١ٝ أٚ امل( تبًٝؼ ايتعاَِٝ ٚايتعًُٝات ايٛازا٠ َٔ اؾُع١ٝ أٚ امل  2929) ) 

  ( تٓؿٝر ايكسازات ايصااز٠ عٔ فًظ املهتك ٚفًظ اؾُع١ٝ    دٚا مدَات املهتك .( تٓؿٝر ايكسازات ايصااز٠ عٔ فًظ املهتك ٚفًظ اؾُع١ٝ    دٚا مدَات املهتك .  3030) ) 

  ( ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ ملصًح١ ايعٌُ .( ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ ملصًح١ ايعٌُ .  3131) ) 

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك . غٗاا٠ جاَع١ٝ   ؽصه َٓاضك . --11

  ٌُ .ٌُ .( ضٓٛات   فاٍ ايع( ضٓٛات   فاٍ ايع33مرب٠ ج تكٌ عٔ )مرب٠ ج تكٌ عٔ )--22

  غأص١ٝ قٝاا١ٜ .غأص١ٝ قٝاا١ٜ .--33

  ايكدز٠ ع٢ً تٓ ِٝ ٚتٓطٝل ايعٌُ .ايكدز٠ ع٢ً تٓ ِٝ ٚتٓطٝل ايعٌُ .--44

  ايكدز٠ ع٢ً قٝاا٠ اآلمسٜٔ ٚايعٌُ ضُٔ ؾسٜل ايعٌُ .ايكدز٠ ع٢ً قٝاا٠ اآلمسٜٔ ٚايعٌُ ضُٔ ؾسٜل ايعٌُ .--55

  دجاا٠ اضتأداّ اؿاضك اآليٞ .دجاا٠ اضتأداّ اؿاضك اآليٞ .--66

  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس َهتك ااغسافَدٜس َهتك ااغساف  َهتك ااغسافَهتك ااغساف  ضهستريضهستري  44--44

  املّاً ٔالٕاجبات :املّاً ٔالٕاجبات :

ايكٝاّ بأعُاٍ ايربٜد ٚاضتالّ ناؾ١ املساضالت ايسٛازا٠ يًُهتسك ٚعسضسٗا عًس٢ َسدٜس املهتسك       ايكٝاّ بأعُاٍ ايربٜد ٚاضتالّ ناؾ١ املساضالت ايسٛازا٠ يًُهتسك ٚعسضسٗا عًس٢ َسدٜس املهتسك       ( (   11) ) 

  ٚتطقًٝٗا   ايٛازا ٚتصٓٝؿٗا ٚد ايتٗا يألقطاّ املأتص١ َٚتابع١ ايسا عًٝٗا .ٚتطقًٝٗا   ايٛازا ٚتصٓٝؿٗا ٚد ايتٗا يألقطاّ املأتص١ َٚتابع١ ايسا عًٝٗا .

( ػٗٝسسسسسسص ٚدعسسسسسسداا اـ ابسسسسسسات عًسسسسسس٢ ايهُبٝسسسسسسٛتس ٚدزضسسسسسسااا ضسسسسسسٛا٤ بايربٜسسسسسسد أٚ ايؿسسسسسسانظ                       ( ػٗٝسسسسسسص ٚدعسسسسسسداا اـ ابسسسسسسات عًسسسسسس٢ ايهُبٝسسسسسسٛتس ٚدزضسسسسسسااا ضسسسسسسٛا٤ بايربٜسسسسسسد أٚ ايؿسسسسسسانظ                         22) ) 

  أٚ ايربٜد اايهرتْٚٞ . أٚ ايربٜد اايهرتْٚٞ .       اااا 

( تطقٌٝ املساضالت ايصااز٠ َٔ املهتك   ضقٌ ايصسااز ٚتٛاٜعٗسا ٚتطسًُٝٗا يًربٜسد أٚ يًقٗسات      ( تطقٌٝ املساضالت ايصااز٠ َٔ املهتك   ضقٌ ايصسااز ٚتٛاٜعٗسا ٚتطسًُٝٗا يًربٜسد أٚ يًقٗسات        33) ) 

  املسض١ً ديٝٗا  طك األ ٛاٍ .املسض١ً ديٝٗا  طك األ ٛاٍ .

( تٓ سسِٝ ٚ ؿسس  ناؾسس١ اـ ابسسات ايسسٛازا٠ ٚا اضسسس ٚاألٚاَسسس ٚاألْ ُسس١ ٚايتعًُٝسسات ٚتصسسٓٝؿٗا                  ( تٓ سسِٝ ٚ ؿسس  ناؾسس١ اـ ابسسات ايسسٛازا٠ ٚا اضسسس ٚاألٚاَسسس ٚاألْ ُسس١ ٚايتعًُٝسسات ٚتصسسٓٝؿٗا                    44) ) 

  ماص١ .ماص١ .    ًَؿات  ًَؿات    اااا 

  ( ايتح ري ججتُاعات َدٜس املهتك ٚتٓطٝل اججتُاعات .( ايتح ري ججتُاعات َدٜس املهتك ٚتٓطٝل اججتُاعات .  55) ) 

  ( تٓ ِٝ ٚتٓطٝل أٚقات املكابالت ٚاججتُاعات َع َدٜس املهتك ٚاضتكباٍ املساجعني ٚاي ٝٛف .( تٓ ِٝ ٚتٓطٝل أٚقات املكابالت ٚاججتُاعات َع َدٜس املهتك ٚاضتكباٍ املساجعني ٚاي ٝٛف .  66) ) 
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( َتابعسسس١ ٚصسسسٍٛ األٚاَسسسس ٚايتعًُٝسسسات ٚايكسسسسازات ايصسسسااز٠ عسسسٔ اؾُعٝسسس١ أٚ َسسسدٜس املهتسسسك د               ( َتابعسسس١ ٚصسسسٍٛ األٚاَسسسس ٚايتعًُٝسسسات ٚايكسسسسازات ايصسسسااز٠ عسسسٔ اؾُعٝسسس١ أٚ َسسسدٜس املهتسسسك د                 77) ) 

  اؾٗات املع١ٝٓ    دٚا مدَات املهتك .اؾٗات املع١ٝٓ    دٚا مدَات املهتك .    اااا 

  ( َتابع١ َعاَالت املهتك ٚطًبات٘ ٚايتعكٝك عًٝٗا الاشٖا .( َتابع١ َعاَالت املهتك ٚطًبات٘ ٚايتعكٝك عًٝٗا الاشٖا .  88) ) 

  ( َتابع١ صٝا١ْ ضٝازات املهتك ٚا اؾ ١ عًٝٗا ٚ طٔ اضتعُااا .( َتابع١ صٝا١ْ ضٝازات املهتك ٚا اؾ ١ عًٝٗا ٚ طٔ اضتعُااا .  99) ) 

  ( ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ املهتك .( ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ املهتك .  1010) ) 

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  ..  غٗاا٠ ايثا١ْٜٛغٗاا٠ ايثا١ْٜٛ--11

  ..    أعُاٍ ايطهستاز١ٜ  أعُاٍ ايطهستاز١ٜ  ضٓتنيضٓتنيمد١َ ج تكٌ عٔ مد١َ ج تكٌ عٔ --22

  ..  دجاا٠ اؿاضك اآليٞدجاا٠ اؿاضك اآليٞ--33

  ..  ايًٝاق١ ٚ طٔ ايتصسف   ايتعاٌَ َع اآلمسٜٔايًٝاق١ ٚ طٔ ايتصسف   ايتعاٌَ َع اآلمسٜٔ--44

  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس َهتك ااغسافَدٜس َهتك ااغساف  َهتك ااغسافَهتك ااغساف  َػسف ااز ْطا١ٝ٥َػسف ااز ْطا١ٝ٥  55--44

  املّاً ٔالٕاجبات :املّاً ٔالٕاجبات :

  ز ٚ ٌ املػهالت اي  تعرتض ضري ايعٌُ .ز ٚ ٌ املػهالت اي  تعرتض ضري ايعٌُ .( ااغساف ع٢ً ايدا( ااغساف ع٢ً ايدا  11) ) 

  ( زؾع تكازٜس اٚز١ٜ عٔ ضري ايعٌُ   ايداز باجضتعا١ْ بد د٣ َٓطٛبات ايداز .( زؾع تكازٜس اٚز١ٜ عٔ ضري ايعٌُ   ايداز باجضتعا١ْ بد د٣ َٓطٛبات ايداز .  22) ) 

  ( تًكٞ طًبات ايداز َٔ اج تٝاجات ااااز١ٜ ٚٚضع م ١ يتأَٝٓٗا ٚؾل املٛاش١ْ املعتُد٠ يًداز .( تًكٞ طًبات ايداز َٔ اج تٝاجات ااااز١ٜ ٚٚضع م ١ يتأَٝٓٗا ٚؾل املٛاش١ْ املعتُد٠ يًداز .  33) ) 

طسسٓني   اعُٗسسا عسسٔ طسٜسسل اجضسستك اع أٚ ايهؿايسس١               طسسٓني   اعُٗسسا عسسٔ طسٜسسل اجضسستك اع أٚ ايهؿايسس١               ( ايعٓاٜسس١ بسساملٛازا املايٝسس١ يًسسداز ٚتسغٝسسك ا   ( ايعٓاٜسس١ بسساملٛازا املايٝسس١ يًسسداز ٚتسغٝسسك ا     44) ) 

  أٚ غريٖا بايتٓطٝل َع َػسف ت١ُٝٓ املٛازا   املهتك .أٚ غريٖا بايتٓطٝل َع َػسف ت١ُٝٓ املٛازا   املهتك .    اااا 

    ..  ( ااغساف ع٢ً تأَني املػرتٜات َٔ ايًٛاشّ املهتب١ٝ ٚاألساع ٚمٖٛا ٚتصٓٝؿٗا ٚتطًُٝٗا يًداز( ااغساف ع٢ً تأَني املػرتٜات َٔ ايًٛاشّ املهتب١ٝ ٚاألساع ٚمٖٛا ٚتصٓٝؿٗا ٚتطًُٝٗا يًداز  55) ) 

  ضا٠٤ ٚايٓ اؾ١ ٚايتهٝٝـ ٚاؿساض١ ٚغريٖا .ضا٠٤ ٚايٓ اؾ١ ٚايتهٝٝـ ٚاؿساض١ ٚغريٖا .( ت١٦ٝٗ تسٚف ايعٌُ املٓاضب١   ايداز ناا( ت١٦ٝٗ تسٚف ايعٌُ املٓاضب١   ايداز ناا  66) ) 

  ( ااغساف ع٢ً أعُاٍ ايصٝا١ْ ايدٚز١ٜ يًُب٢ٓ ٚاألجٗص٠ ٚاملعدات ايهٗسبا١ٝ٥ .( ااغساف ع٢ً أعُاٍ ايصٝا١ْ ايدٚز١ٜ يًُب٢ٓ ٚاألجٗص٠ ٚاملعدات ايهٗسبا١ٝ٥ .  77) ) 

  ( َتابع١ تأَني مدَات اجتصاجت ٚمدَات ايهٗسبا٤ ٚاملا٤ .( َتابع١ تأَني مدَات اجتصاجت ٚمدَات ايهٗسبا٤ ٚاملا٤ .  88) ) 

  تٗا .تٗا .( ااغساف ع٢ً اضتأداّ ضٝازات ايسنٛب اـاص١ بايداز َٚتابع١ اضتأداَٗا ٚصٝاْ( ااغساف ع٢ً اضتأداّ ضٝازات ايسنٛب اـاص١ بايداز َٚتابع١ اضتأداَٗا ٚصٝاْ  99) ) 

  ( ايتعإٚ َع ناؾ١ األجٗص٠ ايعا١ًَ   ايداز يًُحاؾ ١ ع٢ً ضري ايعٌُ .( ايتعإٚ َع ناؾ١ األجٗص٠ ايعا١ًَ   ايداز يًُحاؾ ١ ع٢ً ضري ايعٌُ .  1010) ) 

  ( َتابع١ طًبات ايداز   املهتك ٚاؾُع١ٝ ٚاؿث ع٢ً دلاشٖا .( َتابع١ طًبات ايداز   املهتك ٚاؾُع١ٝ ٚاؿث ع٢ً دلاشٖا .  1111) ) 

  ( ايتٓطٝل َع ايكطِ ايٓطا٥ٞ   اؾُع١ٝ عٓد ايسؾع ي٘ اجسا٤ امتباز املعًُات ٚاملػسؾات .( ايتٓطٝل َع ايكطِ ايٓطا٥ٞ   اؾُع١ٝ عٓد ايسؾع ي٘ اجسا٤ امتباز املعًُات ٚاملػسؾات .  1313) ) 

  ٕ اؿ ٛز ٚاجْصساف ٚايػٝاب ملٓطٛبات ايداز . ٕ اؿ ٛز ٚاجْصساف ٚايػٝاب ملٓطٛبات ايداز . ( َتابع١ زؾع بٝا( َتابع١ زؾع بٝا  1414) ) 

  ( اقرتاح اؾتتاح  ًكات جدٜد٠   ايداز بايتٓطٝل َع َػسف ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ باؾُع١ٝ .( اقرتاح اؾتتاح  ًكات جدٜد٠   ايداز بايتٓطٝل َع َػسف ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ باؾُع١ٝ .  1515) )   

  ( ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أمس٣ ٜهًؿ٘ بٗا ز٥ٝط٘ املباغس ٚتتعًل ب بٝع١ عًُ٘ .( ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أمس٣ ٜهًؿ٘ بٗا ز٥ٝط٘ املباغس ٚتتعًل ب بٝع١ عًُ٘ .  1616) ) 
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس َهتك ااغسافَدٜس َهتك ااغساف  َهتك ااغسافَهتك ااغساف  َػسف تعًَُٝٞػسف تعًُٝٞ  66--44

  املّاً ٔالٕاجبات :املّاً ٔالٕاجبات :

  ( شٜاز٠ املعًِ َٚتابع١ َا ٜؤاٜ٘ َع طالب٘ .( شٜاز٠ املعًِ َٚتابع١ َا ٜؤاٜ٘ َع طالب٘ .  11) ) 

  ( تكدِٜ املػٛز٠ ايتع١ًُٝٝ ملعًُٞ اؿًكات اي  ٜصٚزٖا .( تكدِٜ املػٛز٠ ايتع١ًُٝٝ ملعًُٞ اؿًكات اي  ٜصٚزٖا .  22) ) 

  ا .ا .( ايتعسف ع٢ً َا ٜعرتض ضري ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ َٔ َػهالت ٚاملطاعد٠ ع٢ً  ًٗ( ايتعسف ع٢ً َا ٜعرتض ضري ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ َٔ َػهالت ٚاملطاعد٠ ع٢ً  ًٗ  33) ) 

( َطاعد٠ املعًُني ع٢ً ت ٜٛس أْؿطسِٗ ٚايتحكسل َسٔ ت بٝسل املٓساٖط ٚاألْ ُس١ ٚايتعًُٝسات ٚتسريٌٝ         ( َطاعد٠ املعًُني ع٢ً ت ٜٛس أْؿطسِٗ ٚايتحكسل َسٔ ت بٝسل املٓساٖط ٚاألْ ُس١ ٚايتعًُٝسات ٚتسريٌٝ           44) ) 

  ايصعٛبات اي  قد تعرتضِٗ ْٚكٌ اـربات ٚايتقازب ايرتب١ٜٛ بني املعًُني . ايصعٛبات اي  قد تعرتضِٗ ْٚكٌ اـربات ٚايتقازب ايرتب١ٜٛ بني املعًُني .   ااااا  

ٞ ٚطسسم ايتسدزٜظ   ٞ ٚطسسم ايتسدزٜظ   ( تكِٜٛ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ عٝث تتٓاٍٚ اي ايك ٚاملعًسِ ٚاملكسسز ايدزاضس   ( تكِٜٛ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ عٝث تتٓاٍٚ اي ايك ٚاملعًسِ ٚاملكسسز ايدزاضس     55) ) 

ٚايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ٚأضايٝك تكِٜٛ اي ايك ٚااَهاْٝات املاا١ٜ ٚايعالق١ بني نٌ ٖرٙ ايعٓاصس ٚايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ٚأضايٝك تكِٜٛ اي ايك ٚااَهاْٝات املاا١ٜ ٚايعالق١ بني نٌ ٖرٙ ايعٓاصس   ااااا  

  ٚايٛقٛف ع٢ً املػهالت ٚاملعٛقات اي  ٜهػـ عٓٗا ايتكِٜٛ .ٚايٛقٛف ع٢ً املػهالت ٚاملعٛقات اي  ٜهػـ عٓٗا ايتكِٜٛ .  ااااا  

  ايرتب١ٜٛ .ايرتب١ٜٛ .( ايتأند َٔ َطت٣ٛ اي الب ايتعًُٝٞ ٚايرتبٟٛ َٚطاْد٠ املعًِ   َٓاقػ١ األضايٝك ( ايتأند َٔ َطت٣ٛ اي الب ايتعًُٝٞ ٚايرتبٟٛ َٚطاْد٠ املعًِ   َٓاقػ١ األضايٝك   66) ) 

  ( تصٜٚد املعًُني باألؾهاز ٚاملطتقدات ايتع١ًُٝٝ .( تصٜٚد املعًُني باألؾهاز ٚاملطتقدات ايتع١ًُٝٝ .  77) ) 

  ( َتابع١   ٛز ٚغٝاب اي الب ٚايتٓبٝ٘ ع٢ً َٔ ٜتهسز غٝاب٘ ملأاطب١ ٚيٞ أَسٙ .( َتابع١   ٛز ٚغٝاب اي الب ٚايتٓبٝ٘ ع٢ً َٔ ٜتهسز غٝاب٘ ملأاطب١ ٚيٞ أَسٙ .  88) ) 

  ( دعداا ايتكازٜس ايالش١َ عكك نٌ شٜاز٠ ٚزؾعٗا يًس٥ٝظ املباغس .( دعداا ايتكازٜس ايالش١َ عكك نٌ شٜاز٠ ٚزؾعٗا يًس٥ٝظ املباغس .  99) ) 

    نٌ ؾصٌ ازاضٞ .  نٌ ؾصٌ ازاضٞ .( نتاب١ تكسٜس نؿا١ٜ عٔ نٌ َدزع بٛاقع تكسٜس ( نتاب١ تكسٜس نؿا١ٜ عٔ نٌ َدزع بٛاقع تكسٜس   1010) ) 

  ( ٚضع بسْاَط يًصٜازات عٝث ج تكٌ عٔ َستني   ايػٗس يًحًك١ ايٛا د٠ .( ٚضع بسْاَط يًصٜازات عٝث ج تكٌ عٔ َستني   ايػٗس يًحًك١ ايٛا د٠ .  1111) ) 

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  ..) تسب١ٜٛ ( ) تسب١ٜٛ ( غٗاا٠ جاَع١ٝ غٗاا٠ جاَع١ٝ --11

  مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني   ايتعًِٝ ٚااغساف .مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني   ايتعًِٝ ٚااغساف .--22

  دجاا٠ اضتأداّ اؿاضك اآليٞ .دجاا٠ اضتأداّ اؿاضك اآليٞ .--33

  دتكإ ايتقٜٛد .دتكإ ايتقٜٛد .--44

  يتدزٜظ   اؿًكات .يتدزٜظ   اؿًكات .ااملاّ فٗازات اااملاّ فٗازات ا--55

   ؿ  أجصا٤ َٔ ايكسإٓ  طك َا ٜكسزٙ فًظ ااااز٠ . ؿ  أجصا٤ َٔ ايكسإٓ  طك َا ٜكسزٙ فًظ ااااز٠ .--66
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس َهتك ااغسافَدٜس َهتك ااغساف  َهتك ااغسافَهتك ااغساف  َعًِ َعًِ   77--44

  * املّاً ٔالٕاجبات:* املّاً ٔالٕاجبات:

  ؼؿٝ  ايكسإٓ ايهسِٜ فٛاا  يً الب املطقًني   اؿًك١ .ؼؿٝ  ايكسإٓ ايهسِٜ فٛاا  يً الب املطقًني   اؿًك١ .--11

  ايتا١َ عٔ دااز٠ اؿًك١ ٚطالبٗا .ايتا١َ عٔ دااز٠ اؿًك١ ٚطالبٗا .  املطؤٚي١ٝاملطؤٚي١ٝ  --22

                          ا سسرتاّ اي ايسسك َٚعاًَتسس٘ َعاًَسس١ تسبٜٛسس١ ؼكسسل يسس٘ األَسسٔ ٚاي ُأْٝٓسس١ ٚتُٓسسٞ غأصسسٝت٘ ٚتػسسعسٙ   ا سسرتاّ اي ايسسك َٚعاًَتسس٘ َعاًَسس١ تسبٜٛسس١ ؼكسسل يسس٘ األَسسٔ ٚاي ُأْٝٓسس١ ٚتُٓسسٞ غأصسسٝت٘ ٚتػسسعسٙ     --33

  بكُٝت٘ ٚتسع٢ َٛاٖب٘ ٚتػسع   ْؿط٘  ك ايكسإٓ ٚتعًُ٘ . بكُٝت٘ ٚتسع٢ َٛاٖب٘ ٚتػسع   ْؿط٘  ك ايكسإٓ ٚتعًُ٘ .  ااااا   

  تعًِٝ اي الب أ هاّ ايتقٜٛد ايٓ سٟ .تعًِٝ اي الب أ هاّ ايتقٜٛد ايٓ سٟ .  --44

  كسز٠ ٚايكٝاّ بهٌ َا تت ًب٘ يتحكٝل األٖداف املٛضٛع١ .كسز٠ ٚايكٝاّ بهٌ َا تت ًب٘ يتحكٝل األٖداف املٛضٛع١ .تٓؿٝر م ١ ايدزاض١ املتٓؿٝر م ١ ايدزاض١ امل  --55

                ايتكٝسسد فٛاعٝسسد اؿ سسٛز ٚاجْصسسساف ٚبداٜسس١ اؿًكسس١ ْٚٗاٜتٗسسا ٚاضسستثُاز ٚقتٗسسا ؾُٝسسا ٜعسسٛا عًسس٢  ايتكٝسسد فٛاعٝسسد اؿ سسٛز ٚاجْصسسساف ٚبداٜسس١ اؿًكسس١ ْٚٗاٜتٗسسا ٚاضسستثُاز ٚقتٗسسا ؾُٝسسا ٜعسسٛا عًسس٢    --66

  اي الب بايٓؿع ٚايؿا٥د٠ . اي الب بايٓؿع ٚايؿا٥د٠ .  ااااا   

اع ٚايتؿسٛم يسدِٜٗ   اع ٚايتؿسٛم يسدِٜٗ   ايكٝاّ بايدٚز ايرتبٟٛ ايػساٌَ يً سالب َٚتابعس١ ؼصسًِٝٗ ٚتُٓٝس١ َسٛاطٔ اابسد       ايكٝاّ بايدٚز ايرتبٟٛ ايػساٌَ يً سالب َٚتابعس١ ؼصسًِٝٗ ٚتُٓٝس١ َسٛاطٔ اابسد         --77

  ٚعث  اجت اي عـ ٚايتكصري ٚعالجٗا .ٚعث  اجت اي عـ ٚايتكصري ٚعالجٗا . ااااا   

  َتابع١ ضًٛنٝات اي الب . َتابع١ ضًٛنٝات اي الب .   --88

  ايعٓا١ٜ بتٛجٝ٘ اي الب د  اجيتصاّ بتعايِٝ ايدٜٔ اؿٓٝـ ٚايتأًل بأمالم ايكسإٓ ٚآااب٘ .ايعٓا١ٜ بتٛجٝ٘ اي الب د  اجيتصاّ بتعايِٝ ايدٜٔ اؿٓٝـ ٚايتأًل بأمالم ايكسإٓ ٚآااب٘ .  --99

  ايتعإٚ َع دااز٠ اؿًك١ أٚ اجملُع ؾُٝا حيكل األٖداف ايطا١َٝ .ايتعإٚ َع دااز٠ اؿًك١ أٚ اجملُع ؾُٝا حيكل األٖداف ايطا١َٝ .  --1010

  جتُاعات فايظ املهاتك أٚ اجملُعات دذا ُطًك َٓ٘ ذيو .جتُاعات فايظ املهاتك أٚ اجملُعات دذا ُطًك َٓ٘ ذيو .  ٛز ا  ٛز ا  --1111

  ازاض١ ايرباَط ايتع١ًُٝٝ ٚاقرتاح َا ٜساٙ َٓاضبا  يت ٜٛسٖا .ازاض١ ايرباَط ايتع١ًُٝٝ ٚاقرتاح َا ٜساٙ َٓاضبا  يت ٜٛسٖا .--1212

  تطقٌٝ أمسا٤ اي الب ٚٚاجباتِٗ   اؾرت اؿًك١ ٚضقالت املتابع١ .تطقٌٝ أمسا٤ اي الب ٚٚاجباتِٗ   اؾرت اؿًك١ ٚضقالت املتابع١ .--1313

  دقا١َ عالقات ٚا١ٜ َع أٚيٝا٤ أَٛز اي الب ؿٌ املػهالت اي  تٛاج٘ املعًِ .دقا١َ عالقات ٚا١ٜ َع أٚيٝا٤ أَٛز اي الب ؿٌ املػهالت اي  تٛاج٘ املعًِ .--1414

  دعداا ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ اؿًك١ ٚطالبٗا ٚزؾعٗا يس٥ٝط٘ املباغس .دعداا ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ اؿًك١ ٚطالبٗا ٚزؾعٗا يس٥ٝط٘ املباغس .--1515

  املػازن١   اج تؿاجت اي  تكُٝٗا اؾُع١ٝ .املػازن١   اج تؿاجت اي  تكُٝٗا اؾُع١ٝ .--1616

  ايتعإٚ ايتاّ َع املػسؾني ٚتكبٌ تٛجٝٗاتِٗ .ايتعإٚ ايتاّ َع املػسؾني ٚتكبٌ تٛجٝٗاتِٗ .--1717

  دعداا اي الب يًدمٍٛ   اجمتبازات ايدٚز١ٜ اي  تكُٝٗا اؾُع١ٝ .دعداا اي الب يًدمٍٛ   اجمتبازات ايدٚز١ٜ اي  تكُٝٗا اؾُع١ٝ .--1818

  اعِٗ ٚعسض٘ ع٢ً املػسف أٚ دااز٠ اجملُع .اعِٗ ٚعسض٘ ع٢ً املػسف أٚ دااز٠ اجملُع .تطقٌٝ غٝاب اي الب ٚاْك تطقٌٝ غٝاب اي الب ٚاْك --1919

                    اجٖتُسساّ بسساي الب املتُٝسسصٜٔ بصسسٛز٠ أنثسسس ٚتػسسقٝعِٗ ٚدعسسدااِٖ يًُػسسازن١   املطسسابكات       اجٖتُسساّ بسساي الب املتُٝسسصٜٔ بصسسٛز٠ أنثسسس ٚتػسسقٝعِٗ ٚدعسسدااِٖ يًُػسسازن١   املطسسابكات       --2020

  ٚاألْػ ١ .ٚاألْػ ١ .ااااا  

  تكدِٜ املكرت ات املؿٝد٠ ٚاي  تسؾع َٔ َطت٣ٛ األاا٤ .  تكدِٜ املكرت ات املؿٝد٠ ٚاي  تسؾع َٔ َطت٣ٛ األاا٤ .  --2121

  ..ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ --2222
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  * وتطمبات شػن الٕظٗفٛ:* وتطمبات شػن الٕظٗفٛ:

  دتكإ تال٠ٚ ايكسإٓ ٚػٜٛدٙ .دتكإ تال٠ٚ ايكسإٓ ٚػٜٛدٙ .--11

   ؿ  َا ٜٓاضك َس ١ً ايتدزٜظ  طك تكدٜس ايًق١ٓ ايتع١ًُٝٝ . ؿ  َا ٜٓاضك َس ١ً ايتدزٜظ  طك تكدٜس ايًق١ٓ ايتع١ًُٝٝ .--22

   صٛي٘ ع٢ً اٚزات تدزٜب١ٝ   فاٍ ايعٌُ . صٛي٘ ع٢ً اٚزات تدزٜب١ٝ   فاٍ ايعٌُ .--33

  امل ٗس ايال٥ل ٚايكد٠ٚ اؿط١ٓ .امل ٗس ايال٥ل ٚايكد٠ٚ اؿط١ٓ .--44

  اؿٓٝـ .اؿٓٝـ .ضال١َ ايعكٝد٠ ٚايكدز٠ ع٢ً تصحٝ  املؿاِٖٝ املعازض١ يتعايِٝ ايدٜٔ ضال١َ ايعكٝد٠ ٚايكدز٠ ع٢ً تصحٝ  املؿاِٖٝ املعازض١ يتعايِٝ ايدٜٔ --55

  ( ض١ٓ .( ض١ٓ .  1919أج ٜكٌ عُسٙ عٔ ) أج ٜكٌ عُسٙ عٔ ) --66
  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس َهتك ااغسافَدٜس َهتك ااغساف  َهتك ااغسافَهتك ااغساف  َػسف ت١ُٝٓ املٛازاَػسف ت١ُٝٓ املٛازا  88--44

  املّاً ٔالٕاجبات :املّاً ٔالٕاجبات :

اضسستكباٍ ايتربعسسات ايٓكدٜسس١ ٚؼسٜسسس ضسسٓدات ايكسسبض اسسا ٚدٜسسداع املبسسايؼ    طسسابات املهتسسك               اضسستكباٍ ايتربعسسات ايٓكدٜسس١ ٚؼسٜسسس ضسسٓدات ايكسسبض اسسا ٚدٜسسداع املبسسايؼ    طسسابات املهتسسك                 --11

    ايبٓٛى .  ايبٓٛى .اا اااا

َتابعسسس١ املػسسسرتنني بسسساألٚاَس املطسسستدأ١ ٚاجتصسسساٍ بسسساملٓك عني َسسسِٓٗ ٚتسسسسغٝبِٗ باجضسسستُساز                    َتابعسسس١ املػسسسرتنني بسسساألٚاَس املطسسستدأ١ ٚاجتصسسساٍ بسسساملٓك عني َسسسِٓٗ ٚتسسسسغٝبِٗ باجضسسستُساز                      --22

    اجغرتاى ٚايبحث عٔ َػرتنني جدا .  اجغرتاى ٚايبحث عٔ َػرتنني جدا .اااااا 

                  َتابعسس١ ٚتصسسٓٝـ األٚاَسسس املطسستدأ١ ايسسٛازا٠   نػسسٛف  طسسابات املهتسسك ٚتطسسقًٝٗا  طسسك       َتابعسس١ ٚتصسسٓٝـ األٚاَسسس املطسستدأ١ ايسسٛازا٠   نػسسٛف  طسسابات املهتسسك ٚتطسسقًٝٗا  طسسك         --33

  ٛازا٠ َٓٗا .ٛازا٠ َٓٗا .اؾ١ٗ اياؾ١ٗ اي  ا  اااا

  َتابع١ دٜصاٍ تكازٜس ايرباَط ٚاألْػ ١ يًداعُني  . َتابع١ دٜصاٍ تكازٜس ايرباَط ٚاألْػ ١ يًداعُني  .   --44

  تطقٌٝ ايعٓاٜٚٔ ايها١ًَ يًُتربعني ٚاملػرتنني اؾدا .تطقٌٝ ايعٓاٜٚٔ ايها١ًَ يًُتربعني ٚاملػرتنني اؾدا .  --55

    دعسداا تكسٜسسس غسٗسٟ أٚ ؾصسسًٞ ملٓقسصات ايكطسسِ ٚتكدأس٘ يًُسسدٜس ايتٓؿٝسرٟ يعسضسس٘ عًس٢ فًسسظ      دعسداا تكسٜسسس غسٗسٟ أٚ ؾصسسًٞ ملٓقسصات ايكطسسِ ٚتكدأس٘ يًُسسدٜس ايتٓؿٝسرٟ يعسضسس٘ عًس٢ فًسسظ        --66

  دااز٠ املهتك ٚتصٜٚد اؾُع١ٝ بٓطأ١ َٓ٘ .دااز٠ املهتك ٚتصٜٚد اؾُع١ٝ بٓطأ١ َٓ٘ .ااااا  

  طا١ُٖ   دجياا َٛازا سابت١ َٚطتُس٠ تعني املهتك ع٢ً ؼكٝل أٖداؾ٘ .طا١ُٖ   دجياا َٛازا سابت١ َٚطتُس٠ تعني املهتك ع٢ً ؼكٝل أٖداؾ٘ .املامل  --77

ايتٛاصسسٌ َسسع ايسسداعُني يًُهتسسك َٚتابعسس١ ٚزٚا تربعسساتِٗ بصسسؿ١ اٚزٜسس١ ٚؼسٜسسس م ابسسات ملسسٔ                 ايتٛاصسسٌ َسسع ايسسداعُني يًُهتسسك َٚتابعسس١ ٚزٚا تربعسساتِٗ بصسسؿ١ اٚزٜسس١ ٚؼسٜسسس م ابسسات ملسسٔ                   --88

  اْك عت تربعاتِٗ ٚشٜازتِٗ .اْك عت تربعاتِٗ ٚشٜازتِٗ .اااااا 

  ا ٚزا َِٓٗ .ا ٚزا َِٓٗ .ايعٓا١ٜ باملتربعني ٚتكدِٜ ايػهس ٚايتكدٜس اِ َٚٛاؾاتِٗ بطٓد قبض َايعٓا١ٜ باملتربعني ٚتكدِٜ ايػهس ٚايتكدٜس اِ َٚٛاؾاتِٗ بطٓد قبض َ  --99

  ايكٝاّ فٗاّ ٚٚاجبات املٓطل ااعالَٞ يًُهتك .ايكٝاّ فٗاّ ٚٚاجبات املٓطل ااعالَٞ يًُهتك .  --1010

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ أمس٣ ملصًح١ ايعٌُ .ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ أمس٣ ملصًح١ ايعٌُ .  --1111

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ .غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ .--11

  ( ض١ٓ   فاٍ ايتطٜٛل.( ض١ٓ   فاٍ ايتطٜٛل.22مد١َ ج تكٌ عٔ )مد١َ ج تكٌ عٔ )--22

  ..  ايكدز٠ ع٢ً اؿٛاز ٚااقٓاع ٚايتطٜٛلايكدز٠ ع٢ً اؿٛاز ٚااقٓاع ٚايتطٜٛل--33



 73 

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  ٜ الٕظٗفٜٛ الٕظٗفٛوضىوضى  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس َهتك ااغسافَدٜس َهتك ااغساف  َهتك ااغسافَهتك ااغساف  َٓطل دعالََٞٓطل دعالَٞ  99--44

  املّاً ٔالٕاجبات :املّاً ٔالٕاجبات :

  اضتكباٍ اـ ابات ٚاألٚزام ااعال١َٝ ٚتصٓٝؿٗا ٚ ؿ ٗا .اضتكباٍ اـ ابات ٚاألٚزام ااعال١َٝ ٚتصٓٝؿٗا ٚ ؿ ٗا .  --11

  املػازن١   دصداز امل ٜٛات ٚايهتٝبات ٚايٓػسات اي  تربش جٗٛا املهتك َٚتابع١ طباعتٗا .املػازن١   دصداز امل ٜٛات ٚايهتٝبات ٚايٓػسات اي  تربش جٗٛا املهتك َٚتابع١ طباعتٗا .  --22

  ن١   اضتكباٍ شٚاز املهتك َٚساؾكتِٗ أسٓا٤ ايصٜاز٠ .ن١   اضتكباٍ شٚاز املهتك َٚساؾكتِٗ أسٓا٤ ايصٜاز٠ .املػازاملػاز  --33

  دعداا ااداٜا ٚايٓػسات ايتعسٜؿ١ٝ باملهتك يًصٚاز .دعداا ااداٜا ٚايٓػسات ايتعسٜؿ١ٝ باملهتك يًصٚاز .  --44

  تكدِٜ َٚتابع١ ضقٌ ايصٜازات ٚاج تؿات ب٘ ٚاجضتؿاا٠ َٓ٘ .تكدِٜ َٚتابع١ ضقٌ ايصٜازات ٚاج تؿات ب٘ ٚاجضتؿاا٠ َٓ٘ .  --55

 ايتٓطسسٝل َسسع ٚضسسا٥ٌ ااعسسالّ يتػ ٝسس١ املٓاغسسر  ٚاملٓاضسسبات ايسس  ٜكُٝٗسسا املهتسسك بعسسد دذٕ ز٥سسٝظ ايتٓطسسٝل َسسع ٚضسسا٥ٌ ااعسسالّ يتػ ٝسس١ املٓاغسسر  ٚاملٓاضسسبات ايسس  ٜكُٝٗسسا املهتسسك بعسسد دذٕ ز٥سسٝظ   --66

  املهتك .املهتك .اا  ااا

  َتابع١ ْػس أمباز املهتك   ايصحـ ٚاملٓتدٜات بعد اعتُااٖا َٔ ز٥ٝظ املهتك . َتابع١ ْػس أمباز املهتك   ايصحـ ٚاملٓتدٜات بعد اعتُااٖا َٔ ز٥ٝظ املهتك .   --77

ايعٓا١ٜ باملًـ ااعالَٞ يًُهتك َٚتابعس١ َسا ٜهتسك عسٔ اؾُعٝسات عاَس١ ٚعسٔ اؾُعٝس١ بصسؿ١          ايعٓا١ٜ باملًـ ااعالَٞ يًُهتك َٚتابعس١ َسا ٜهتسك عسٔ اؾُعٝسات عاَس١ ٚعسٔ اؾُعٝس١ بصسؿ١            --88

  ماص١ .ماص١ .      ااااا  

  بهاؾ١ ايٛضا٥ٌ املتا ١ .بهاؾ١ ايٛضا٥ٌ املتا ١ .َتابع١ تصٜٛس ٚتطقٌٝ مجٝع املٓاضبات ٚايهًُات املتعًك١ باملهتك َتابع١ تصٜٛس ٚتطقٌٝ مجٝع املٓاضبات ٚايهًُات املتعًك١ باملهتك   --99

  دعداا تكازٜس اٚز١ٜ عٔ َٓقصات املهتك يبعثٗا يًداعُني يًُهتك.دعداا تكازٜس اٚز١ٜ عٔ َٓقصات املهتك يبعثٗا يًداعُني يًُهتك.  --1010

دعداا بسْاَط زضا٥ٌ اؾٛاٍ ٚ صس أزقاّ ناؾ١ األع ا٤ ٚايداعُني ٚغريٖسِ ٚاجضستؿاا٠ َٓس٘    دعداا بسْاَط زضا٥ٌ اؾٛاٍ ٚ صس أزقاّ ناؾ١ األع ا٤ ٚايداعُني ٚغريٖسِ ٚاجضستؿاا٠ َٓس٘      --1111

    ايتٛاصٌ َعِٗ ٚتصٜٚدِٖ بأمباز املهتك ٚترنريِٖ بتطدٜد اغرتاناتِٗ .  ايتٛاصٌ َعِٗ ٚتصٜٚدِٖ بأمباز املهتك ٚترنريِٖ بتطدٜد اغرتاناتِٗ .      ااااا  

  دعداا ٚػٗٝص َهإ ايصٚاز   املهتك  َٚتابع١ تستٝب٘ .دعداا ٚػٗٝص َهإ ايصٚاز   املهتك  َٚتابع١ تستٝب٘ .  --1212

  َتابع١ ايًٛ ات ايتابع١ يًُهتك ٚايهتاب١ يًُدٜس فا ٜال   عًٝٗا َٚا ؼتاج٘ .َتابع١ ايًٛ ات ايتابع١ يًُهتك ٚايهتاب١ يًُدٜس فا ٜال   عًٝٗا َٚا ؼتاج٘ .  --1313

  مجع املٛاا ايالش١َ اصداز تكسٜس عٔ املهتك ٚدعدااٙ ٚعسض٘ ع٢ً َدٜس املهتك .  مجع املٛاا ايالش١َ اصداز تكسٜس عٔ املهتك ٚدعدااٙ ٚعسض٘ ع٢ً َدٜس املهتك .    --1414

  أاا٤ َا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ .أاا٤ َا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ .  --1515

  ػن الٕظٗفٛ:ػن الٕظٗفٛ:شش  * وتطمبات* وتطمبات

  غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ ايعا١َ .غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ ايعا١َ .--11

  ( ض١ٓ   فاٍ ااعالّ.( ض١ٓ   فاٍ ااعالّ.22مد١َ ج تكٌ عٔ )مد١َ ج تكٌ عٔ )--22

  ايكدز٠ ع٢ً صٝاغ١ األمباز.ايكدز٠ ع٢ً صٝاغ١ األمباز.--33

  ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اجْرتْت .ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اجْرتْت .--44
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس َهتك ااغسافَدٜس َهتك ااغساف  َهتك ااغسافَهتك ااغساف  َػسف مدَاتَػسف مدَات  1010--44

  ٕاجبات:ٕاجبات:* املّاً ٔال* املّاً ٔال

  َٔ اج تٝاجات ااااز١ٜ ٚغريٖا ٚتأَٝٓٗا بعد َٛاؾك١ صا ك ايصال ١ٝ . َٔ اج تٝاجات ااااز١ٜ ٚغريٖا ٚتأَٝٓٗا بعد َٛاؾك١ صا ك ايصال ١ٝ .   ملهتكملهتكتًكٞ طًبات اتًكٞ طًبات ا--11

ااغساف ع٢ً تأَني ناؾ١ املػرتٜات َٔ ايًٛاشّ املهتب١ٝ ٚغريٖا َٚتابع١ تٛزٜدٖا ٚتصٓٝؿٗا ااغساف ع٢ً تأَني ناؾ١ املػرتٜات َٔ ايًٛاشّ املهتب١ٝ ٚغريٖا َٚتابع١ تٛزٜدٖا ٚتصٓٝؿٗا   --22

  ٚؽصٜٓٗا ٚتٛشٜعٗا .ٚؽصٜٓٗا ٚتٛشٜعٗا .

  .  .    املهتكاملهتكؾ١ ٚا اؾ ١ ع٢ً َ ٗس ؾ١ ٚا اؾ ١ ع٢ً َ ٗس ٚايتهٝٝـ ٚااْاز٠ ٚأعُاٍ ايٓ اٚايتهٝٝـ ٚااْاز٠ ٚأعُاٍ ايٓ ا  هتك هتك َتابع١ صٝا١ْ ايَتابع١ صٝا١ْ اي  --33

  ااغساف ع٢ً ايصٝا١ْ ايدٚز١ٜ يألجٗص٠ ٚاملعدات املهتب١ٝ .ااغساف ع٢ً ايصٝا١ْ ايدٚز١ٜ يألجٗص٠ ٚاملعدات املهتب١ٝ .  --44

  ااغساف ع٢ً اضتأداّ ايطٝازات ٚصٝاْتٗا ْٚ اؾتٗا اٚزٜا  . ااغساف ع٢ً اضتأداّ ايطٝازات ٚصٝاْتٗا ْٚ اؾتٗا اٚزٜا  .   --55

  َتابع١ تأَني مدَات اجتصاٍ ناااتـ ٚايؿانظ ٚاجْرتْت .َتابع١ تأَني مدَات اجتصاٍ ناااتـ ٚايؿانظ ٚاجْرتْت .--66

  ..باؾُع١ٝ ٚاؾٗات األمس٣ باؾُع١ٝ ٚاؾٗات األمس٣   هتكهتكَتابع١ َعاَالت ايَتابع١ َعاَالت اي--77

  فا حيكل أٖداف َطريت٘ ايتع١ًُٝٝ .فا حيكل أٖداف َطريت٘ ايتع١ًُٝٝ .  هتكهتكايتعإٚ َع ايعاًَني   ايايتعإٚ َع ايعاًَني   اي--88

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝٗا َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝٗا َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .--99

  * وتطمبات شػن الٕظٗفٛ:* وتطمبات شػن الٕظٗفٛ:

  غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ ايعا١َ .غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ ايعا١َ .--11

  مد١َ ج تكٌ عٔ ض١ٓ   عٌُ َٓاضك .مد١َ ج تكٌ عٔ ض١ٓ   عٌُ َٓاضك .--22

  ااملاّ باؾٛاْك ايؿ١ٝٓ يألجٗص٠ ٚايطٝازات .ااملاّ باؾٛاْك ايؿ١ٝٓ يألجٗص٠ ٚايطٝازات .--33

  ٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اآلمسٜٔ .٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اآلمسٜٔ .ايكدزايكدز--44

 

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس َهتك ااغسافَدٜس َهتك ااغساف  َهتك ااغسافَهتك ااغساف  ضا٥لضا٥ل  1111--44

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

   طك م ١ ايعٌُ. طك م ١ ايعٌُ.  ُعُعقٝاا٠ َسنبات اجملقٝاا٠ َسنبات اجمل--11

  اجيتصاّ فٛاعٝد ايطري ذٖابا  ٚدٜابا .اجيتصاّ فٛاعٝد ايطري ذٖابا  ٚدٜابا .--22

  ا تٝاجاتٗا يًصٝا١ْ ٚااصالح بػهٌ اٚزٟ.ا تٝاجاتٗا يًصٝا١ْ ٚااصالح بػهٌ اٚزٟ.تعب١٦ املسنبات بايٛقٛا ٚتؿكد  ايتٗا ٚتعب١٦ املسنبات بايٛقٛا ٚتؿكد  ايتٗا ٚ--33

  دصالح األع اٍ ايبطٝ ١ اي  ت سأ ع٢ً املسنبات أسٓا٤ ايكٝاا٠ ٚدبالؽ ز٥ٝط٘ عٔ ذيو.دصالح األع اٍ ايبطٝ ١ اي  ت سأ ع٢ً املسنبات أسٓا٤ ايكٝاا٠ ٚدبالؽ ز٥ٝط٘ عٔ ذيو.--44

  تٓ ٝـ ايطٝاز٠ َٔ ايدامٌ ٚاـازج.تٓ ٝـ ايطٝاز٠ َٔ ايدامٌ ٚاـازج.--55

  تعترب ايطٝاز٠   عٗدت٘ َٓر اضتالَٗا ٖٚٛ َطؤٍٚ عٓٗا.تعترب ايطٝاز٠   عٗدت٘ َٓر اضتالَٗا ٖٚٛ َطؤٍٚ عٓٗا.--66

  اجيتصاّ بكٛاعد ٚتعًُٝات املسٚز.اجيتصاّ بكٛاعد ٚتعًُٝات املسٚز.--77

  زنٛب مجٝع اي الب ٚدغالم ايباب عٓد بد٤ ايكٝاا٠ .زنٛب مجٝع اي الب ٚدغالم ايباب عٓد بد٤ ايكٝاا٠ .  ايتأند َٔايتأند َٔ--88
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  ايتأند َٔ ْصٍٚ نٌ طايك عٓد َٓصٍ أًٖ٘ .ايتأند َٔ ْصٍٚ نٌ طايك عٓد َٓصٍ أًٖ٘ .--99

  َساقب١ تصسؾات اي الب   ايبا  َٚٓع ايعبث ؾٝ٘ .َساقب١ تصسؾات اي الب   ايبا  َٚٓع ايعبث ؾٝ٘ .--1010

  ايكٝاّ بدٜصاٍ ايسضا٥ٌ املسض١ً يًربٜد ٚاااازات األمس٣ ٚاألؾساا .ايكٝاّ بدٜصاٍ ايسضا٥ٌ املسض١ً يًربٜد ٚاااازات األمس٣ ٚاألؾساا .  --1111

  ..  ٘٘ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاصايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص--1212

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  ايكدز٠ ع٢ً ايهتاب١ ٚايكسا٠٤.ايكدز٠ ع٢ً ايهتاب١ ٚايكسا٠٤.--11

  اؿصٍٛ ع٢ً زمص١ قٝاا٠ ضاز١ٜ املؿعٍٛ.اؿصٍٛ ع٢ً زمص١ قٝاا٠ ضاز١ٜ املؿعٍٛ.--22

  ( ض١ٓ.( ض22.١ٓمرب٠   قٝاا٠ املسنبات ج تكٌ عٔ )مرب٠   قٝاا٠ املسنبات ج تكٌ عٔ )--33

  املعسؾ١ بكٛاعد ٚتعًُٝات قٝاا٠ املسنبات.املعسؾ١ بكٛاعد ٚتعًُٝات قٝاا٠ املسنبات.--44

  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس َهتك ااغسافَدٜس َهتك ااغساف  غسافغسافَهتك ااَهتك اا  عاٌَ مدَاتعاٌَ مدَات  1212--44

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  ايكٝاّ بأعُاٍ ايٓ اؾ١   املهاتك ٚاملُسات ٚاألضٛاز ٚغسف اـد١َ ٚاٚزات املٝاٙ ٚغريٖا.ايكٝاّ بأعُاٍ ايٓ اؾ١   املهاتك ٚاملُسات ٚاألضٛاز ٚغسف اـد١َ ٚاٚزات املٝاٙ ٚغريٖا.--11

  ايكٝاّ بأعُاٍ املساض١ً ايدام١ًٝ ٚتصٜٛس األٚزام ٚايتػًٝـ.ايكٝاّ بأعُاٍ املساض١ً ايدام١ًٝ ٚتصٜٛس األٚزام ٚايتػًٝـ.--22

  ..  ايكٝاّ بأعُاٍ ايتحٌُٝ ٚايتٓصٌٜ ٚايٓكٌايكٝاّ بأعُاٍ ايتحٌُٝ ٚايتٓصٌٜ ٚايٓكٌ--33

  ايدام١ًٝ.ايدام١ًٝ.  ايكٝاّ بع١ًُٝ اي ٝاؾ١ايكٝاّ بع١ًُٝ اي ٝاؾ١--44

  ..  ػٗٝص ٚتكدِٜ املػسٚبات ٚايٛجبات اـؿٝؿ١ػٗٝص ٚتكدِٜ املػسٚبات ٚايٛجبات اـؿٝؿ١--55

  ..  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ--66

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  ٜطت ٝع ايكسا٠٤ ٚايهتاب١.ٜطت ٝع ايكسا٠٤ ٚايهتاب١.--11

  تٛؾس ايكدز٠ اؾط١ُٝ ٚاؿط١ٝ املٓاضب١ يتٓؿٝر َا ٜٛنٌ ديٝ٘ َٔ َٗاّ.تٛؾس ايكدز٠ اؾط١ُٝ ٚاؿط١ٝ املٓاضب١ يتٓؿٝر َا ٜٛنٌ ديٝ٘ َٔ َٗاّ.--22
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  ٔظاٟف اجملىعات :ٔظاٟف اجملىعات :  --55

  اصي الٕظٗفٛاصي الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  اجملُعاجملُع  َػسف اجملُعَػسف اجملُع  11--55
  ز٥ٝظ قطِ  ًكات ايبٓني ز٥ٝظ قطِ  ًكات ايبٓني 

  أٚ َدٜس َهتك ااغسافأٚ َدٜس َهتك ااغساف

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:* املّاً * املّاً 

  املطا١ُٖ   اؽاذ ايكسازات املٓ ١ُ يطري ايعٌُ   اجملُع . املطا١ُٖ   اؽاذ ايكسازات املٓ ١ُ يطري ايعٌُ   اجملُع . --11

  املػازن١   ٚضع املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ ٚاـ ر ايتٓؿٝر١ٜ يًُقُع ٚتٓؿٝرٖا .املػازن١   ٚضع املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ ٚاـ ر ايتٓؿٝر١ٜ يًُقُع ٚتٓؿٝرٖا .  --22

  دعداا ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ ضري ايعٌُ   اجملُع ٚزؾعٗا يًس٥ٝظ املباغس . دعداا ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ ضري ايعٌُ   اجملُع ٚزؾعٗا يًس٥ٝظ املباغس .   --33

  ٚاي الب   اجملُع .ٚاي الب   اجملُع .  ااغساف ع٢ً أاا٤ اؿًكات ٚاملعًُنيااغساف ع٢ً أاا٤ اؿًكات ٚاملعًُني  --44

    ٛز اججتُاعات اي  ٜدع٢ ديٝٗا   اؾُع١ٝ .   ٛز اججتُاعات اي  ٜدع٢ ديٝٗا   اؾُع١ٝ .   --55

  تسؤع ؾ١ٓ ااغساف ع٢ً اجملُع ٚاع٠ٛ أع ا٥ٗا يالجتُاع .تسؤع ؾ١ٓ ااغساف ع٢ً اجملُع ٚاع٠ٛ أع ا٥ٗا يالجتُاع .--66

  ااغساف ع٢ً ت بٝل ايًٛا٥  ٚاألْ ١ُ املعتُد٠ َٔ اؾُع١ٝ    دٚا امتصاص٘ .ااغساف ع٢ً ت بٝل ايًٛا٥  ٚاألْ ١ُ املعتُد٠ َٔ اؾُع١ٝ    دٚا امتصاص٘ .--77

  تٓ ِٝ ايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚااااز١ٜ عًكات اجملُع .تٓ ِٝ ايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚااااز١ٜ عًكات اجملُع .  --88

  غساف ع٢ً تٓؿٝر أعُاٍ اجمتبازات ٚؾكا  يًٛا٥  ٚايتعًُٝات .غساف ع٢ً تٓؿٝر أعُاٍ اجمتبازات ٚؾكا  يًٛا٥  ٚايتعًُٝات .اااا--99

  ايتعإٚ َع املػسف ايتعًُٝٞ   اجملُع أٚ اؾُع١ٝ عٓد أاا٤ َُٗت٘ .ايتعإٚ َع املػسف ايتعًُٝٞ   اجملُع أٚ اؾُع١ٝ عٓد أاا٤ َُٗت٘ .--1010

  اقرتاح اؾتتاح  ًكات جدٜد٠   اجملُع بايتٓطٝل َع ز٥ٝظ قطِ  ًكات ايبٓني .اقرتاح اؾتتاح  ًكات جدٜد٠   اجملُع بايتٓطٝل َع ز٥ٝظ قطِ  ًكات ايبٓني .--1111

  َتابع١ تٓؿٝر ايرباَط ٚاألْػ ١ اي  ٜكُٝٗا اجملُع .َتابع١ تٓؿٝر ايرباَط ٚاألْػ ١ اي  ٜكُٝٗا اجملُع .--1212

   ٌ املػهالت اي  تٛاج٘ ايتعًِٝ   اجملُع . ٌ املػهالت اي  تٛاج٘ ايتعًِٝ   اجملُع .--1133

  َتابع١ اٚاّ ايعاًَني   اجملُع ٚايسؾع عٔ ايػا٥بني ٚاملٓك عني .َتابع١ اٚاّ ايعاًَني   اجملُع ٚايسؾع عٔ ايػا٥بني ٚاملٓك عني .--1414

  تٛسٝل ايعالق١ َع أٚيٝا٤ أَٛز اي الب يًسقٞ فطت٣ٛ اي ايك ٚاْ باط٘   اؿًك١ .تٛسٝل ايعالق١ َع أٚيٝا٤ أَٛز اي الب يًسقٞ فطت٣ٛ اي ايك ٚاْ باط٘   اؿًك١ .--1515

        ١ اؾسسسا   ْٗاٜسس١ ايطسس١ٓ  ١ اؾسسسا   ْٗاٜسس١ ايطسس١ٓ  ا اؾ سس١ عًسس٢ األصسسٍٛ ايثابتسس١   اجملُسسع ٚتؿكسسدٖا ٚايتعسسإٚ َسسع ؾٓسس   ا اؾ سس١ عًسس٢ األصسسٍٛ ايثابتسس١   اجملُسسع ٚتؿكسسدٖا ٚايتعسسإٚ َسسع ؾٓسس     --1616

  املاي١ٝ.املاي١ٝ.          اااااا

  تٛشٜع اي الب ع٢ً اؿًكات ٚضِ بعض اؿًكات د  بعض فا حيكل املصًح١ ٜٚعٛا بايٓؿع .تٛشٜع اي الب ع٢ً اؿًكات ٚضِ بعض اؿًكات د  بعض فا حيكل املصًح١ ٜٚعٛا بايٓؿع .--1717  

  اقرتاح اجضتػٓا٤ عٔ مدَات املعًِ َع ذنس األضباب ٚايسؾع بريو يًقُع١ٝ .اقرتاح اجضتػٓا٤ عٔ مدَات املعًِ َع ذنس األضباب ٚايسؾع بريو يًقُع١ٝ .--1818

١ أٚ شٜساا٠ املهاؾسأ٠ يًُتُٝسصٜٔ َسِٓٗ     ١ أٚ شٜساا٠ املهاؾسأ٠ يًُتُٝسصٜٔ َسِٓٗ     ايبحث عٔ ايهـ٤ َٔ املعًُني ٚتكدٜس َهاؾأت٘ ايػسٗسٜ ايبحث عٔ ايهـ٤ َٔ املعًُني ٚتكدٜس َهاؾأت٘ ايػسٗسٜ --1919

  ٚايسؾع عٓ٘ يًقُع١ٝ يتعٝٝٓ٘ .ٚايسؾع عٓ٘ يًقُع١ٝ يتعٝٝٓ٘ .          اااااا

  اقرتاح تعٝني اي اقات ٚايهؿا٤ات ايبػس١ٜ املٓاضب١ يًعٌُ ؾٝ٘ .اقرتاح تعٝني اي اقات ٚايهؿا٤ات ايبػس١ٜ املٓاضب١ يًعٌُ ؾٝ٘ .--2020

اضسستالّ ايطسسًؿ١ املأصصسس١ يًُقُسسع ٚصسسسؾٗا  طسسك ايتعًُٝسسات املايٝسس١ فٛجسسك ضسسٓدات َٛسكسس١                اضسستالّ ايطسسًؿ١ املأصصسس١ يًُقُسسع ٚصسسسؾٗا  طسسك ايتعًُٝسسات املايٝسس١ فٛجسسك ضسسٓدات َٛسكسس١                --2121

  ٚزؾعٗا يًقُع١ٝ .ٚزؾعٗا يًقُع١ٝ .ٚدقؿااا عٓد ْٗاٜتٗا ٚدقؿااا عٓد ْٗاٜتٗا   اااا  اا

  املطا١ُٖ   تػقٝع األم٠ٛ ا طٓني ع٢ً اعِ اؿًكات .املطا١ُٖ   تػقٝع األم٠ٛ ا طٓني ع٢ً اعِ اؿًكات .--2222

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .  --2323



 78 

  * وتطمبات شػن الٕظٗفٛ:* وتطمبات شػن الٕظٗفٛ:

  غٗاا٠ جاَع١ٝ ) تسبٟٛ ( .غٗاا٠ جاَع١ٝ ) تسبٟٛ ( .--11

  مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني   فاٍ ايعٌُ   اؿًكات .مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني   فاٍ ايعٌُ   اؿًكات .--22

  دجاا٠ اؿاضك اآليٞ .دجاا٠ اؿاضك اآليٞ .--33

  ع٢ً  ٌ َػانٌ ايعٌُ .ع٢ً  ٌ َػانٌ ايعٌُ .ايكدز٠ ايكدز٠ --44

  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس اجملُعَدٜس اجملُع  اجملُعاجملُع  َػسف تعًَُٝٞػسف تعًُٝٞ  22--55

  * املّاً ٔالٕاجبات:* املّاً ٔالٕاجبات:

  شٜاز٠ املعًِ َٚتابع١ َا ٜؤاٜ٘ َع طالب٘ .شٜاز٠ املعًِ َٚتابع١ َا ٜؤاٜ٘ َع طالب٘ .  --11

  تكدِٜ املػٛز٠ ايتع١ًُٝٝ ملعًُٞ اؿًكات اي  ٜصٚزٖا .تكدِٜ املػٛز٠ ايتع١ًُٝٝ ملعًُٞ اؿًكات اي  ٜصٚزٖا .  --22

  ع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ َٔ َػهالت ٚاملطاعد٠ ع٢ً  ًٗا .ع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ َٔ َػهالت ٚاملطاعد٠ ع٢ً  ًٗا .ايتعسف ع٢ً َا ٜعرتض ضري ايايتعسف ع٢ً َا ٜعرتض ضري اي  --33

َطاعد٠ املعًُني ع٢ً ت ٜٛس أْؿطسِٗ ٚايتحكسل َسٔ ت بٝسل املٓساٖط ٚاألْ ُس١ ٚايتعًُٝسات ٚتسريٌٝ         َطاعد٠ املعًُني ع٢ً ت ٜٛس أْؿطسِٗ ٚايتحكسل َسٔ ت بٝسل املٓساٖط ٚاألْ ُس١ ٚايتعًُٝسات ٚتسريٌٝ           --44

  ايصعٛبات اي  قد تعرتضِٗ ْٚكٌ اـربات ٚايتقازب ايرتب١ٜٛ بني املعًُني . ايصعٛبات اي  قد تعرتضِٗ ْٚكٌ اـربات ٚايتقازب ايرتب١ٜٛ بني املعًُني .     اااا 

ب١ٜٛ عٝث تتٓاٍٚ اي ايسك ٚاملعًسِ ٚاملكسسز ايدزاضسٞ ٚطسسم ايتسدزٜظ       ب١ٜٛ عٝث تتٓاٍٚ اي ايسك ٚاملعًسِ ٚاملكسسز ايدزاضسٞ ٚطسسم ايتسدزٜظ       تكِٜٛ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتتكِٜٛ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايرت  --55

ٚايٛضسسسا٥ٌ ايتعًُٝٝسسس١ ٚأضسسسايٝك تكسسسِٜٛ اي ايسسسك ٚااَهاْٝسسسات املااٜسسس١ ٚايعالقسسس١ بسسسني نسسسٌ ٖسسسرٙ                  ٚايٛضسسسا٥ٌ ايتعًُٝٝسسس١ ٚأضسسسايٝك تكسسسِٜٛ اي ايسسسك ٚااَهاْٝسسسات املااٜسسس١ ٚايعالقسسس١ بسسسني نسسسٌ ٖسسسرٙ                      اااا 

  ايعٓاصس ٚايٛقٛف ع٢ً املػهالت ٚاملعٛقات اي  ٜهػـ عٓٗا ايتكِٜٛ .ايعٓاصس ٚايٛقٛف ع٢ً املػهالت ٚاملعٛقات اي  ٜهػـ عٓٗا ايتكِٜٛ .    اااا 

  ب ايتعًُٝٞ ٚايرتبٟٛ َٚطاْد٠ املعًِ   َٓاقػ١ األضايٝك ايرتب١ٜٛ .ب ايتعًُٝٞ ٚايرتبٟٛ َٚطاْد٠ املعًِ   َٓاقػ١ األضايٝك ايرتب١ٜٛ .ايتأند َٔ َطت٣ٛ اي الايتأند َٔ َطت٣ٛ اي ال  --66

  تصٜٚد املعًُني باألؾهاز ٚاملطتقدات ايتع١ًُٝٝ .تصٜٚد املعًُني باألؾهاز ٚاملطتقدات ايتع١ًُٝٝ .  --77

  َتابع١   ٛز ٚغٝاب اي الب ٚايتٓبٝ٘ ع٢ً َٔ ٜتهسز غٝاب٘ ملأاطب١ ٚيٞ أَسٙ .َتابع١   ٛز ٚغٝاب اي الب ٚايتٓبٝ٘ ع٢ً َٔ ٜتهسز غٝاب٘ ملأاطب١ ٚيٞ أَسٙ .  --88

  دعداا ايتكازٜس ايالش١َ عكك نٌ شٜاز٠ ٚزؾعٗا يًس٥ٝظ املباغس .دعداا ايتكازٜس ايالش١َ عكك نٌ شٜاز٠ ٚزؾعٗا يًس٥ٝظ املباغس .  --99

  نتاب١ تكسٜس نؿا١ٜ عٔ نٌ َدزع بٛاقع تكسٜس   نٌ ؾصٌ ازاضٞ .نتاب١ تكسٜس نؿا١ٜ عٔ نٌ َدزع بٛاقع تكسٜس   نٌ ؾصٌ ازاضٞ .  --1010

  ٚضع بسْاَط يًصٜازات عٝث ج تكٌ عٔ َستني   ايػٗس يًحًك١ ايٛا د٠ . ٚضع بسْاَط يًصٜازات عٝث ج تكٌ عٔ َستني   ايػٗس يًحًك١ ايٛا د٠ .   --1111

  * وتطمبات شػن الٕظٗفٛ:* وتطمبات شػن الٕظٗفٛ:

  غٗاا٠ جاَع١ٝ ) تسب١ٜٛ ( .غٗاا٠ جاَع١ٝ ) تسب١ٜٛ ( .--11

  مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني   ايتعًِٝ ٚااغساف .مد١َ ج تكٌ عٔ ضٓتني   ايتعًِٝ ٚااغساف .--22

  ٞ .ٞ .دجاا٠ اضتأداّ اؿاضك اآليدجاا٠ اضتأداّ اؿاضك اآلي--33

  دتكإ ايتقٜٛد .دتكإ ايتقٜٛد .--44

  ااملاّ فٗازات ايتدزٜظ   اؿًكات .ااملاّ فٗازات ايتدزٜظ   اؿًكات .--55

   ؿ  أجصا٤ َٔ ايكسإٓ  طك َا ٜكسزٙ فًظ ااااز٠ . ؿ  أجصا٤ َٔ ايكسإٓ  طك َا ٜكسزٙ فًظ ااااز٠ .--66
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َػسف اجملُعَػسف اجملُع  اجملُعاجملُع  َػسف غؤٕٚ طالبَػسف غؤٕٚ طالب  33--55

  * املّاً ٔالٕاجبات:* املّاً ٔالٕاجبات:

  ٌ اي الب   اؿًكات .ٌ اي الب   اؿًكات .َتابع١ ت بٝل األْ ١ُ ٚايًٛا٥  ٚتطقَٝتابع١ ت بٝل األْ ١ُ ٚايًٛا٥  ٚتطقٝ--11

  اضتكباٍ اي الب اؾدا ايساغبني   اجيتحام   اؿًكات .اضتكباٍ اي الب اؾدا ايساغبني   اجيتحام   اؿًكات .  --22

  ؾحه األٚزام ٚاملًؿات ٚايتأند َٔ َ ابكتٗا يتعًُٝات ايكبٍٛ . ؾحه األٚزام ٚاملًؿات ٚايتأند َٔ َ ابكتٗا يتعًُٝات ايكبٍٛ .   --33

   ؿ  بٝاْات اي الب   اؿاضك اآليٞ  طك املسا ٌ ايتع١ًُٝٝ . ؿ  بٝاْات اي الب   اؿاضك اآليٞ  طك املسا ٌ ايتع١ًُٝٝ .  --44

  ؿاضك . ؿاضك . َتابع١ تطقٌٝ بٝاْات اجمتبازات ٚقؿٛت اي الب   اَتابع١ تطقٌٝ بٝاْات اجمتبازات ٚقؿٛت اي الب   ا  --55

  تطقٌٝ غٝاب اي الب أٚ اْك اعِٗ عٔ اؿًكات ٚتٓبٝ٘ أٚيٝا٤ أَٛزِٖ . تطقٌٝ غٝاب اي الب أٚ اْك اعِٗ عٔ اؿًكات ٚتٓبٝ٘ أٚيٝا٤ أَٛزِٖ . --66

  ااغساف ع٢ً تٛشٜع جٛا٥ص اي الب .ااغساف ع٢ً تٛشٜع جٛا٥ص اي الب .--77

  املػازن١   تٓؿٝر ايرباَط ٚاألْػ ١ ٚاملطابكات ي الب اؿًكات .املػازن١   تٓؿٝر ايرباَط ٚاألْػ ١ ٚاملطابكات ي الب اؿًكات .--88

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .  --99

  * وتطمبات شػن الٕظٗفٛ:* وتطمبات شػن الٕظٗفٛ:

  ايثا١ْٜٛ ايعا١َ .ايثا١ْٜٛ ايعا١َ .  غٗاا٠غٗاا٠--11

  مد١َ ج تكٌ عٔ ض١ٓ   عٌُ مماسٌ أٚ   ايتعًِٝ   اؿًكات . مد١َ ج تكٌ عٔ ض١ٓ   عٌُ مماسٌ أٚ   ايتعًِٝ   اؿًكات . --22

  دجاا٠ اؿاضك اآليٞ .دجاا٠ اؿاضك اآليٞ .--33

  ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اي الب .ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اي الب .--44

  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  املػسف ايتعًُٝٞاملػسف ايتعًُٝٞ  اجملُعاجملُع  --املطقد املطقد   َعًِ َعًِ   44--55

  * املّاً ٔالٕاجبات:* املّاً ٔالٕاجبات:

    ايكسإٓ ايهسِٜ فٛاا  يً الب املطقًني   اؿًك١ .  ايكسإٓ ايهسِٜ فٛاا  يً الب املطقًني   اؿًك١ .ؼؿٝؼؿٝ--11

  املطؤٚي١ٝ ايتا١َ عٔ دااز٠ اؿًك١ ٚطالبٗا .املطؤٚي١ٝ ايتا١َ عٔ دااز٠ اؿًك١ ٚطالبٗا .  --22

                  ا رتاّ اي ايك َٚعاًَت٘ َعا١ًَ تسب١ٜٛ ؼكل ي٘ األَٔ ٚاي ُأ١ْٓٝ ٚتُٓٞ غأصٝت٘ ٚتػعسٙا رتاّ اي ايك َٚعاًَت٘ َعا١ًَ تسب١ٜٛ ؼكل ي٘ األَٔ ٚاي ُأ١ْٓٝ ٚتُٓٞ غأصٝت٘ ٚتػعسٙ  --33

  بكُٝت٘ ٚتسع٢ َٛاٖب٘ ٚتػسع   ْؿط٘  ك ايكسإٓ ٚتعًُ٘ . بكُٝت٘ ٚتسع٢ َٛاٖب٘ ٚتػسع   ْؿط٘  ك ايكسإٓ ٚتعًُ٘ . ااااا  

  ًِٝ اي الب أ هاّ ايتقٜٛد ايٓ سٟ .ًِٝ اي الب أ هاّ ايتقٜٛد ايٓ سٟ .تعتع  --44

  تٓؿٝر م ١ ايدزاض١ املكسز٠ ٚايكٝاّ بهٌ َا تت ًب٘ يتحكٝل األٖداف املٛضٛع١ .تٓؿٝر م ١ ايدزاض١ املكسز٠ ٚايكٝاّ بهٌ َا تت ًب٘ يتحكٝل األٖداف املٛضٛع١ .  --55

                ايتكٝسسد فٛاعٝسسد اؿ سسٛز ٚاجْصسسساف ٚبداٜسس١ اؿًكسس١ ْٚٗاٜتٗسسا ٚاضسستثُاز ٚقتٗسسا ؾُٝسسا ٜعسسٛا عًسس٢  ايتكٝسسد فٛاعٝسسد اؿ سسٛز ٚاجْصسسساف ٚبداٜسس١ اؿًكسس١ ْٚٗاٜتٗسسا ٚاضسستثُاز ٚقتٗسسا ؾُٝسسا ٜعسسٛا عًسس٢    --66

  اي الب بايٓؿع ٚايؿا٥د٠ . اي الب بايٓؿع ٚايؿا٥د٠ . ااااا  
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يرتبٟٛ ايػساٌَ يً سالب َٚتابعس١ ؼصسًِٝٗ ٚتُٓٝس١ َسٛاطٔ اابسداع ٚايتؿسٛم يسدِٜٗ          يرتبٟٛ ايػساٌَ يً سالب َٚتابعس١ ؼصسًِٝٗ ٚتُٓٝس١ َسٛاطٔ اابسداع ٚايتؿسٛم يسدِٜٗ          ايكٝاّ بايدٚز اايكٝاّ بايدٚز ا  --77

  ٚعث  اجت اي عـ ٚايتكصري ٚعالجٗا .ٚعث  اجت اي عـ ٚايتكصري ٚعالجٗا .  ااااا  

  َتابع١ ضًٛنٝات اي الب . َتابع١ ضًٛنٝات اي الب .   --88

  ايعٓا١ٜ بتٛجٝ٘ اي الب د  اجيتصاّ بتعايِٝ ايدٜٔ اؿٓٝـ ٚايتأًل بأمالم ايكسإٓ ٚآااب٘ .ايعٓا١ٜ بتٛجٝ٘ اي الب د  اجيتصاّ بتعايِٝ ايدٜٔ اؿٓٝـ ٚايتأًل بأمالم ايكسإٓ ٚآااب٘ .  --99

  ؿًك١ أٚ اجملُع ؾُٝا حيكل األٖداف ايطا١َٝ .ؿًك١ أٚ اجملُع ؾُٝا حيكل األٖداف ايطا١َٝ .ايتعإٚ َع دااز٠ اايتعإٚ َع دااز٠ ا  --1010

    ٛز اجتُاعات فايظ املهاتك أٚ اجملُعات دذا ُطًك َٓ٘ ذيو .  ٛز اجتُاعات فايظ املهاتك أٚ اجملُعات دذا ُطًك َٓ٘ ذيو .  --1111

  ازاض١ ايرباَط ايتع١ًُٝٝ ٚاقرتاح َا ٜساٙ َٓاضبا  يت ٜٛسٖا .ازاض١ ايرباَط ايتع١ًُٝٝ ٚاقرتاح َا ٜساٙ َٓاضبا  يت ٜٛسٖا .--1212

  تطقٌٝ أمسا٤ اي الب ٚٚاجباتِٗ   اؾرت اؿًك١ ٚضقالت املتابع١ .تطقٌٝ أمسا٤ اي الب ٚٚاجباتِٗ   اؾرت اؿًك١ ٚضقالت املتابع١ .--1313

  ع أٚيٝا٤ أَٛز اي الب ؿٌ املػهالت اي  تٛاج٘ املعًِ .ع أٚيٝا٤ أَٛز اي الب ؿٌ املػهالت اي  تٛاج٘ املعًِ .دقا١َ عالقات ٚا١ٜ َدقا١َ عالقات ٚا١ٜ َ--1414

  دعداا ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ اؿًك١ ٚطالبٗا ٚزؾعٗا يس٥ٝط٘ املباغس .دعداا ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ اؿًك١ ٚطالبٗا ٚزؾعٗا يس٥ٝط٘ املباغس .--1515

  املػازن١   اج تؿاجت اي  تكُٝٗا اؾُع١ٝ .املػازن١   اج تؿاجت اي  تكُٝٗا اؾُع١ٝ .--1616

  ايتعإٚ ايتاّ َع املػسؾني ٚتكبٌ تٛجٝٗاتِٗ .ايتعإٚ ايتاّ َع املػسؾني ٚتكبٌ تٛجٝٗاتِٗ .--1717

  دٚز١ٜ اي  تكُٝٗا اؾُع١ٝ .دٚز١ٜ اي  تكُٝٗا اؾُع١ٝ .دعداا اي الب يًدمٍٛ   اجمتبازات ايدعداا اي الب يًدمٍٛ   اجمتبازات اي--1818

  تطقٌٝ غٝاب اي الب ٚاْك اعِٗ ٚعسض٘ ع٢ً املػسف أٚ دااز٠ اجملُع .تطقٌٝ غٝاب اي الب ٚاْك اعِٗ ٚعسض٘ ع٢ً املػسف أٚ دااز٠ اجملُع .--1919

                اجٖتُسساّ بسساي الب املتُٝسسصٜٔ بصسسٛز٠ أنثسسس ٚتػسسقٝعِٗ ٚدعسسدااِٖ يًُػسسازن١   املطسسابكات      اجٖتُسساّ بسساي الب املتُٝسسصٜٔ بصسسٛز٠ أنثسسس ٚتػسسقٝعِٗ ٚدعسسدااِٖ يًُػسسازن١   املطسسابكات      --2020

  ٚاألْػ ١ .ٚاألْػ ١ .  ااااا 

      تكدِٜ املكرت ات املؿٝد٠ ٚاي  تسؾع َٔ َطت٣ٛ األاا٤ .تكدِٜ املكرت ات املؿٝد٠ ٚاي  تسؾع َٔ َطت٣ٛ األاا٤ .--2121

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .--2222

  * وتطمبات شػن الٕظٗفٛ:* وتطمبات شػن الٕظٗفٛ:

  دتكإ تال٠ٚ ايكسإٓ ٚػٜٛدٙ .دتكإ تال٠ٚ ايكسإٓ ٚػٜٛدٙ .--11

   ؿ  َا ٜٓاضك َس ١ً ايتدزٜظ  طك تكدٜس ايًق١ٓ ايتع١ًُٝٝ . ؿ  َا ٜٓاضك َس ١ً ايتدزٜظ  طك تكدٜس ايًق١ٓ ايتع١ًُٝٝ .--22

   صٛي٘ ع٢ً اٚزات تدزٜب١ٝ   فاٍ ايعٌُ . صٛي٘ ع٢ً اٚزات تدزٜب١ٝ   فاٍ ايعٌُ .--33

  امل ٗس ايال٥ل ٚايكد٠ٚ اؿط١ٓ .امل ٗس ايال٥ل ٚايكد٠ٚ اؿط١ٓ .--44

  ٚايكدز٠ ع٢ً تصحٝ  املؿاِٖٝ املعازض١ يتعايِٝ ايدٜٔ اؿٓٝـ .ٚايكدز٠ ع٢ً تصحٝ  املؿاِٖٝ املعازض١ يتعايِٝ ايدٜٔ اؿٓٝـ .  ضال١َ ايعكٝد٠ضال١َ ايعكٝد٠--55

  ( ض١ٓ .( ض١ٓ .  1919أج ٜكٌ عُسٙ عٔ ) أج ٜكٌ عُسٙ عٔ ) --66
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  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس اجملُعَدٜس اجملُع  اجملُعاجملُع  َػسف مدَاتَػسف مدَات  55--55

  * املّاً ٔالٕاجبات:* املّاً ٔالٕاجبات:

  ٗا بعد َٛاؾك١ صا ك ايصال ١ٝ . ٗا بعد َٛاؾك١ صا ك ايصال ١ٝ . تًكٞ طًبات اجملُع َٔ اج تٝاجات ااااز١ٜ ٚغريٖا ٚتأَٝٓتًكٞ طًبات اجملُع َٔ اج تٝاجات ااااز١ٜ ٚغريٖا ٚتأَٝٓ--11

ااغساف ع٢ً تأَني ناؾ١ املػرتٜات َٔ ايًٛاشّ املهتب١ٝ ٚغريٖا َٚتابع١ تٛزٜدٖا ٚتصٓٝؿٗا ااغساف ع٢ً تأَني ناؾ١ املػرتٜات َٔ ايًٛاشّ املهتب١ٝ ٚغريٖا َٚتابع١ تٛزٜدٖا ٚتصٓٝؿٗا   --22

  ؽصٜٓٗا ٚتٛشٜعٗا .ؽصٜٓٗا ٚتٛشٜعٗا .  اااااا

  َتابع١ صٝا١ْ اجملُع ٚايتهٝٝـ ٚااْاز٠ ٚأعُاٍ ايٓ اؾ١ ٚا اؾ ١ ع٢ً َ ٗس اجملُع .  َتابع١ صٝا١ْ اجملُع ٚايتهٝٝـ ٚااْاز٠ ٚأعُاٍ ايٓ اؾ١ ٚا اؾ ١ ع٢ً َ ٗس اجملُع .    --33

  دٚز١ٜ يألجٗص٠ ٚاملعدات املهتب١ٝ .دٚز١ٜ يألجٗص٠ ٚاملعدات املهتب١ٝ .ااغساف ع٢ً ايصٝا١ْ ايااغساف ع٢ً ايصٝا١ْ اي  --44

  ااغساف ع٢ً اضتأداّ ايطٝازات ٚصٝاْتٗا ْٚ اؾتٗا اٚزٜا  . ااغساف ع٢ً اضتأداّ ايطٝازات ٚصٝاْتٗا ْٚ اؾتٗا اٚزٜا  .   --55

  َتابع١ تأَني مدَات اجتصاٍ ناااتـ ٚايؿانظ ٚاجْرتْت .َتابع١ تأَني مدَات اجتصاٍ ناااتـ ٚايؿانظ ٚاجْرتْت .--66

  َتابع١ َعاَالت اجملُع باؾُع١ٝ ٚاؾٗات األمس٣ .َتابع١ َعاَالت اجملُع باؾُع١ٝ ٚاؾٗات األمس٣ .--77

  يتع١ًُٝٝ .يتع١ًُٝٝ .ايتعإٚ َع ايعاًَني   اجملُع فا حيكل أٖداف َطريت٘ اايتعإٚ َع ايعاًَني   اجملُع فا حيكل أٖداف َطريت٘ ا--88

  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝٗا َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝٗا َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ .--99

  * وتطمبات شػن الٕظٗفٛ:* وتطمبات شػن الٕظٗفٛ:

  غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ ايعا١َ .غٗاا٠ ايثا١ْٜٛ ايعا١َ .--11

  مد١َ ج تكٌ عٔ ض١ٓ   عٌُ َٓاضك .مد١َ ج تكٌ عٔ ض١ٓ   عٌُ َٓاضك .--22

  ااملاّ باؾٛاْك ايؿ١ٝٓ يألجٗص٠ ٚايطٝازات .ااملاّ باؾٛاْك ايؿ١ٝٓ يألجٗص٠ ٚايطٝازات .--33

  ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اآلمسٜٔ .ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع اآلمسٜٔ .--44

 

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  دارٚدارٚاإلاإل  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس اجملُعَدٜس اجملُع  اجملُعاجملُع  ضا٥لضا٥ل  66--55

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

   طك م ١ ايعٌُ. طك م ١ ايعٌُ.  ُعُعقٝاا٠ َسنبات اجملقٝاا٠ َسنبات اجمل--11

  اجيتصاّ فٛاعٝد ايطري ذٖابا  ٚدٜابا .اجيتصاّ فٛاعٝد ايطري ذٖابا  ٚدٜابا .--22

  تعب١٦ املسنبات بايٛقٛا ٚتؿكد  ايتٗا ٚا تٝاجاتٗا يًصٝا١ْ ٚااصالح بػهٌ اٚزٟ.تعب١٦ املسنبات بايٛقٛا ٚتؿكد  ايتٗا ٚا تٝاجاتٗا يًصٝا١ْ ٚااصالح بػهٌ اٚزٟ.--33

   سأ ع٢ً املسنبات أسٓا٤ ايكٝاا٠ ٚدبالؽ ز٥ٝط٘ عٔ ذيو. سأ ع٢ً املسنبات أسٓا٤ ايكٝاا٠ ٚدبالؽ ز٥ٝط٘ عٔ ذيو.دصالح األع اٍ ايبطٝ ١ اي  تدصالح األع اٍ ايبطٝ ١ اي  ت--44

  تٓ ٝـ ايطٝاز٠ َٔ ايدامٌ ٚاـازج.تٓ ٝـ ايطٝاز٠ َٔ ايدامٌ ٚاـازج.--55

  تعترب ايطٝاز٠   عٗدت٘ َٓر اضتالَٗا ٖٚٛ َطؤٍٚ عٓٗا.تعترب ايطٝاز٠   عٗدت٘ َٓر اضتالَٗا ٖٚٛ َطؤٍٚ عٓٗا.--66

  اجيتصاّ بكٛاعد ٚتعًُٝات املسٚز.اجيتصاّ بكٛاعد ٚتعًُٝات املسٚز.--77

  ايتأند َٔ زنٛب مجٝع اي الب ٚدغالم ايباب عٓد بد٤ ايكٝاا٠ .ايتأند َٔ زنٛب مجٝع اي الب ٚدغالم ايباب عٓد بد٤ ايكٝاا٠ .--88
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  طايك عٓد َٓصٍ أًٖ٘ .طايك عٓد َٓصٍ أًٖ٘ .ايتأند َٔ ْصٍٚ نٌ ايتأند َٔ ْصٍٚ نٌ --99

  َساقب١ تصسؾات اي الب   ايبا  َٚٓع ايعبث ؾٝ٘ .َساقب١ تصسؾات اي الب   ايبا  َٚٓع ايعبث ؾٝ٘ .--1010

  ايكٝاّ بدٜصاٍ ايسضا٥ٌ املسض١ً يًربٜد ٚاااازات األمس٣ ٚاألؾساا .ايكٝاّ بدٜصاٍ ايسضا٥ٌ املسض١ً يًربٜد ٚاااازات األمس٣ ٚاألؾساا .--1111

  ..  ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘ايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أعُاٍ    دٚا امتصاص٘--1212

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  ايكدز٠ ع٢ً ايهتاب١ ٚايكسا٠٤.ايكدز٠ ع٢ً ايهتاب١ ٚايكسا٠٤.--11

  زمص١ قٝاا٠ ضاز١ٜ املؿعٍٛ.زمص١ قٝاا٠ ضاز١ٜ املؿعٍٛ.  اؿصٍٛ ع٢ًاؿصٍٛ ع٢ً--22

  ( ض١ٓ.( ض22.١ٓمرب٠   قٝاا٠ املسنبات ج تكٌ عٔ )مرب٠   قٝاا٠ املسنبات ج تكٌ عٔ )--33

  املعسؾ١ بكٛاعد ٚتعًُٝات قٝاا٠ املسنبات.املعسؾ١ بكٛاعد ٚتعًُٝات قٝاا٠ املسنبات.--44
  

  الزٟٗط املباشزالزٟٗط املباشز  اإلدارٚاإلدارٚ  وضىٜ الٕظٗفٛوضىٜ الٕظٗفٛ  رقي الٕظٗفٛرقي الٕظٗفٛ

  َدٜس اجملُعَدٜس اجملُع  اجملُعاجملُع    عاٌَ مدَاتعاٌَ مدَات  77--55

  ٔالٕاجبات:ٔالٕاجبات:  * املّاً* املّاً

  ملُسات ٚاألضٛاز ٚغسف اـد١َ ٚاٚزات املٝاٙ ٚغريٖا.ملُسات ٚاألضٛاز ٚغسف اـد١َ ٚاٚزات املٝاٙ ٚغريٖا.ايكٝاّ بأعُاٍ ايٓ اؾ١   املهاتك ٚاايكٝاّ بأعُاٍ ايٓ اؾ١   املهاتك ٚا--11

  ايكٝاّ بأعُاٍ املساض١ً ايدام١ًٝ ٚتصٜٛس األٚزام ٚايتػًٝـ.ايكٝاّ بأعُاٍ املساض١ً ايدام١ًٝ ٚتصٜٛس األٚزام ٚايتػًٝـ.--22

  ..  ايكٝاّ بأعُاٍ ايتحٌُٝ ٚايتٓصٌٜ ٚايٓكٌايكٝاّ بأعُاٍ ايتحٌُٝ ٚايتٓصٌٜ ٚايٓكٌ--33

  ايكٝاّ بع١ًُٝ اي ٝاؾ١ ايدام١ًٝ.ايكٝاّ بع١ًُٝ اي ٝاؾ١ ايدام١ًٝ.--44

  ..  ػٗٝص ٚتكدِٜ املػسٚبات ٚايٛجبات اـؿٝؿ١ػٗٝص ٚتكدِٜ املػسٚبات ٚايٛجبات اـؿٝؿ١--55

  ..  عُاٍعُاٍايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أايكٝاّ فا ٜطٓد ديٝ٘ َٔ أ--66

  شػن الٕظٗفٛ:شػن الٕظٗفٛ:  * وتطمبات* وتطمبات

  ٜطت ٝع ايكسا٠٤ ٚايهتاب١.ٜطت ٝع ايكسا٠٤ ٚايهتاب١.--11

  تٛؾس ايكدز٠ اؾط١ُٝ ٚاؿط١ٝ املٓاضب١ يتٓؿٝر َا ٜٛنٌ ديٝ٘ َٔ َٗاّ.تٛؾس ايكدز٠ اؾط١ُٝ ٚاؿط١ٝ املٓاضب١ يتٓؿٝر َا ٜٛنٌ ديٝ٘ َٔ َٗاّ.--22
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  الباب الجاٌ٘الباب الجاٌ٘
  

    

  الٟخٛ التٍعٗي اإلدارٙالٟخٛ التٍعٗي اإلدارٙ
  

  

  

  التٕظٗف ٔحكٕم املٕظفنيالتٕظٗف ٔحكٕم املٕظفني
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  الفصـــــــــل األولالفصـــــــــل األول
  

  

  أحهاً عاوٛ أحهاً عاوٛ 

  

  ((  88ٚ ) ٚ ) املاداملاد

تٗدف ٖرٙ ايال٥ح١ د  تٓ ِٝ ايعٌُ باؾُع١ٝ ٚتٓ ِٝ ايعالق١ بسني اؾُعٝس١ ٚبسني ايعساًَني بٗسا فسا حيكسل        تٗدف ٖرٙ ايال٥ح١ د  تٓ ِٝ ايعٌُ باؾُع١ٝ ٚتٓ ِٝ ايعالق١ بسني اؾُعٝس١ ٚبسني ايعساًَني بٗسا فسا حيكسل          

  املصًح١ ايعا١َ َٚصًح١ اي سؾني ٚيٝهٕٛ نٌ َُٓٗا ع٢ً ب١ٓٝ َٔ أَسٙ عاملا  فا ي٘ َٚا عًٝ٘ .املصًح١ ايعا١َ َٚصًح١ اي سؾني ٚيٝهٕٛ نٌ َُٓٗا ع٢ً ب١ٓٝ َٔ أَسٙ عاملا  فا ي٘ َٚا عًٝ٘ .

  

  ((  22املادٚ ) املادٚ ) 

ُع١ٝ ٚاملٛتـ ألٟ َُٓٗا ػاٙ اآلمس ٚؼتطك ُع١ٝ ٚاملٛتـ ألٟ َُٓٗا ػاٙ اآلمس ٚؼتطك ( َٜٛا  عٓد ا تطاب نٌ َٔ  كٛم اؾ( َٜٛا  عٓد ا تطاب نٌ َٔ  كٛم اؾ  3030حيتطك ايػٗس ) حيتطك ايػٗس ) 

  املدا ٚاملٛاعٝد ٚؾل ايتكِٜٛ ااقسٟ .املدا ٚاملٛاعٝد ٚؾل ايتكِٜٛ ااقسٟ .

  

  ((  44املادٚ ) املادٚ ) 

                  ج تطسسسٟ أ هسساّ ٖسسرٙ ايال٥حسس١ عًسس٢ األغسسأا  ايسسرٜٔ ٜسستِ ايتعاقسسد َعٗسسِ بصسسؿتِٗ َطتػسسازٜٔ أٚ مسسربا٤   ج تطسسسٟ أ هسساّ ٖسسرٙ ايال٥حسس١ عًسس٢ األغسسأا  ايسسرٜٔ ٜسستِ ايتعاقسسد َعٗسسِ بصسسؿتِٗ َطتػسسازٜٔ أٚ مسسربا٤   

١ ممٔ تتٛقـ أعُااِ بتٛقـ ١ ممٔ تتٛقـ أعُااِ بتٛقـ نايعاًَني فهاؾأ٠ َك ٛعنايعاًَني فهاؾأ٠ َك ٛع  أٚ ألعُاٍ عازض١ أٚ ملد٠ قدٚا٠ أٚ يدٚاّ جص٥ٞأٚ ألعُاٍ عازض١ أٚ ملد٠ قدٚا٠ أٚ يدٚاّ جص٥ٞ

ايدزاض١ ٚاملػُٛيني بطًِ زٚاتك املدزضني غري املتؿسغني ٚضًِ زٚاتك ايعاَالت   ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ ٚمسِٖٛ   ايدزاض١ ٚاملػُٛيني بطًِ زٚاتك املدزضني غري املتؿسغني ٚضًِ زٚاتك ايعاَالت   ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ ٚمسِٖٛ   

  ..  َا مل ٜٓه عكد املٛتـ ع٢ً َعاًَت٘ فٛجك ٖرٙ ايال٥ح١َا مل ٜٓه عكد املٛتـ ع٢ً َعاًَت٘ فٛجك ٖرٙ ايال٥ح١

  

  ((  33املادٚ ) املادٚ ) 

  عازض َعٗا .عازض َعٗا .تًػٞ ٖرٙ ايال٥ح١ َا ضبل صدٚزٙ قبٌ اعتُااٖا َٔ قسازات ٚتعًُٝات تتتًػٞ ٖرٙ ايال٥ح١ َا ضبل صدٚزٙ قبٌ اعتُااٖا َٔ قسازات ٚتعًُٝات تت

  

  ((  55املادٚ ) املادٚ ) 

  تعترب ٖرٙ ايال٥ح١ َت١ُُ يعكٛا ايعٌُ ؾُٝا ج ٜتعازض َع األ هاّ ٚايػسٚش ايٛازا٠   ٖرٙ ايال٥ح١ .تعترب ٖرٙ ايال٥ح١ َت١ُُ يعكٛا ايعٌُ ؾُٝا ج ٜتعازض َع األ هاّ ٚايػسٚش ايٛازا٠   ٖرٙ ايال٥ح١ .
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  الثانيالثانيالفصـــــــــل الفصـــــــــل 
  

  ((  التٕظٗفالتٕظٗف) ) 
  

((  66املادٚ ) املادٚ ) 

تٗسسا ٚأقطسساَٗا ٚتػسسػٌ تٗسسا ٚأقطسساَٗا ٚتػسسػٌ ااٜهسسٕٛ ايتعسسٝني   اؾُعٝسس١ ٚؾكسسا  يًسسٗٝهٌ ايتٓ ُٝسسٞ ايسسرٟ حيسسدا دااز ٜهسسٕٛ ايتعسسٝني   اؾُعٝسس١ ٚؾكسسا  يًسسٗٝهٌ ايتٓ ُٝسسٞ ايسسرٟ حيسسدا دااز 

ايٛتا٥ـ اـاي١ٝ   ااٝهٌ  طك دَهاْٝات اؾُع١ٝ ٚطبكا  ملٝصا١ْٝ ايٛتا٥ـ اي  ٜعتُدٖا ايٛتا٥ـ اـاي١ٝ   ااٝهٌ  طك دَهاْٝات اؾُع١ٝ ٚطبكا  ملٝصا١ْٝ ايٛتا٥ـ اي  ٜعتُدٖا 

  يًقُع١ٝ إٔ تتٛضع   ٖٝهًتٗا  طك َا تكت ٝ٘ تسٚف َٚت ًبات ايعٌُ .يًقُع١ٝ إٔ تتٛضع   ٖٝهًتٗا  طك َا تكت ٝ٘ تسٚف َٚت ًبات ايعٌُ .ٚٚفًظ ااااز٠ فًظ ااااز٠ 
  

  ((  77املادٚ ) املادٚ ) 

تصٓـ ٚتا٥ـ ايعٌُ   اؾُع١ٝ ع٢ً ايٓحٛ ايتايٞ :تصٓـ ٚتا٥ـ ايعٌُ   اؾُع١ٝ ع٢ً ايٓحٛ ايتايٞ :وضتٕٖات الٕظاٟف :وضتٕٖات الٕظاٟف :* * 

  املضتخدوني : املضتخدوني :   أٔاًل : ٔظاٟفأٔاًل : ٔظاٟف

  ––املساضًني املساضًني   ––  اؿساعاؿساع  ––ايطا٥كني ايطا٥كني   ––ٖٚٞ ايٛتا٥ـ املطاْد٠ ٜٚعني عًٝٗا ايؿ٦ات ايتاي١ٝ : ايؿساغني ٖٚٞ ايٛتا٥ـ املطاْد٠ ٜٚعني عًٝٗا ايؿ٦ات ايتاي١ٝ : ايؿساغني 

  عُاٍ ايطبان١ ٚايهٗسبا٤  .عُاٍ ايطبان١ ٚايهٗسبا٤  .  ––عُاٍ اي بخ عُاٍ اي بخ   ––عُاٍ املطتٛاعات عُاٍ املطتٛاعات --عُاٍ ايٓ اؾ١ عُاٍ ايٓ اؾ١ 

  ٔاإلدارٖٛ : ٔاإلدارٖٛ : الٕظاٟف الفٍٗٛ الٕظاٟف الفٍٗٛ ثاًٌٗا : ثاًٌٗا : 

  ––ايٛتسا٥ـ اااازٜس١   ايٛتسا٥ـ اااازٜس١     --  اااازٜسني اااازٜسني املػسسؾني  املػسسؾني    ––دٚبني دٚبني ٖٚٞ ايٛتا٥ـ ايتٓؿٝر١ٜ ٚتػسٌُ ٚتسا٥ـ ) املٓس   ٖٚٞ ايٛتا٥ـ ايتٓؿٝر١ٜ ٚتػسٌُ ٚتسا٥ـ ) املٓس   

  ..  ايبا ثني (ايبا ثني (  ––املػسؾني اججتُاعٝني املػسؾني اججتُاعٝني   ––أَٓا٤ ايصٓااٜل أَٓا٤ ايصٓااٜل   ––ا اضبني ا اضبني   ––املعكبني املعكبني 

  ثالجًا :الٕظاٟف الكٗادٖٛ ٔاإلشزافٗٛ :ثالجًا :الٕظاٟف الكٗادٖٛ ٔاإلشزافٗٛ :

  ٚتػٌُ املدٜس ايعاّ َٚدزا٤ اااازات ٚايؿسٚع َٚدزا٤ األقطاّ ٚاملهاتك َٚٔ    هُِٗ .ٚتػٌُ املدٜس ايعاّ َٚدزا٤ اااازات ٚايؿسٚع َٚدزا٤ األقطاّ ٚاملهاتك َٚٔ    هُِٗ .

  ظاٟف الكٗادٖٛ العمٗا : ظاٟف الكٗادٖٛ العمٗا : رابعًا : الٕرابعًا : الٕ

ـ اا ـ ٚتػسٌُ ٚتسسا٥                           ايسؤضسسا٤ ٚاملطتػسسازٜٔ ٚمسسِٖٛ َسسٔ اؿاصسسًني عًسس٢ ازجسس١ املاجطسستري ٚايسسدنتٛزاٙايسؤضسسا٤ ٚاملطتػسسازٜٔ ٚمسسِٖٛ َسسٔ اؿاصسسًني عًسس٢ ازجسس١ املاجطسستري ٚايسسدنتٛزاٙ  ٚتػسٌُ ٚتسسا٥

  ٚ  ايػايك إٔ غػٌ ٖرٙ ايٛتا٥ـ ٜهٕٛ َٔ املت ٛعني   ايعٌُ اـريٟ .ٚ  ايػايك إٔ غػٌ ٖرٙ ايٛتا٥ـ ٜهٕٛ َٔ املت ٛعني   ايعٌُ اـريٟ .

  ((  88املادٚ ) املادٚ ) 

  صمطٛ التعٗني : صمطٛ التعٗني : * * 

  يٛتا٥ـ ايٛازا٠   املطتٜٛات املرنٛز٠ .يٛتا٥ـ ايٛازا٠   املطتٜٛات املرنٛز٠ .( خيته فًظ ااااز٠ بايتعٝني ع٢ً ا( خيته فًظ ااااز٠ بايتعٝني ع٢ً ا  11//88) ) 

  ( ٜساع٢ عٓد ايتعٝني اجعتبازات ايتاي١ٝ :( ٜساع٢ عٓد ايتعٝني اجعتبازات ايتاي١ٝ :  22//88) ) 

  اؿصٍٛ ع٢ً املطتٜٛات املُتاش٠ َٔ  ٝث اـرب٠ ٚايهؿا٠٤ ٚاـًل .اؿصٍٛ ع٢ً املطتٜٛات املُتاش٠ َٔ  ٝث اـرب٠ ٚايهؿا٠٤ ٚاـًل .--أأ                

  تكدِٜ ايطعٛاٜني   ايتٛتٝـ .تكدِٜ ايطعٛاٜني   ايتٛتٝـ .--بب                

      ا٥ـ َت٢ تٛؾست ايػسٚش يػػٌ ا٥ـ َت٢ تٛؾست ايػسٚش يػػٌ تكدِٜ َٛتؿٞ اؾُع١ٝ   ايرتق١ٝ عٓد غػٛز د د٣ ايٛتتكدِٜ َٛتؿٞ اؾُع١ٝ   ايرتق١ٝ عٓد غػٛز د د٣ ايٛت--جج                

  ايٛتٝؿ١ .ايٛتٝؿ١ .        ااااا    
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  ((  99املادٚ ) املادٚ ) 

  الشزٔط العاوٛ لمتعٗني :الشزٔط العاوٛ لمتعٗني :  **

  إٔ ٜهٕٛ املتكدّ  طٔ ايطري٠ ٚايطًٛى .إٔ ٜهٕٛ املتكدّ  طٔ ايطري٠ ٚايطًٛى .--11

  ض١ٓ أٚ  طك غسٚش ايٛتٝؿ١ .ض١ٓ أٚ  طك غسٚش ايٛتٝؿ١ .  ٠٠عٔ ضبع عػسعٔ ضبع عػس  ضٓ٘ضٓ٘أج ٜكٌ أج ٜكٌ --22

  ُس .ُس .ػسٚش ايٛتٝؿ١ املسغ  عًٝٗا َٔ  ٝث املؤٖالت ٚاـرب٠ ٚايعػسٚش ايٛتٝؿ١ املسغ  عًٝٗا َٔ  ٝث املؤٖالت ٚاـرب٠ ٚايعييإٔ ٜهٕٛ َطتٛؾٝا  إٔ ٜهٕٛ َطتٛؾٝا  --33

  إٔ ٜهٕٛ ج٥كا  طبٝا  .إٔ ٜهٕٛ ج٥كا  طبٝا  .--44

إٔ جيتاش اجمتباز املعد يًُتكدَني ٜٚهٕٛ ايتعٝني  طك ازج١ ايٓقاح ٚجيٛش ايتعٝني يًهؿا٤ات إٔ جيتاش اجمتباز املعد يًُتكدَني ٜٚهٕٛ ايتعٝني  طك ازج١ ايٓقاح ٚجيٛش ايتعٝني يًهؿا٤ات --55

  املعسٚؾ١ باـرب٠ إٚ امتباز .املعسٚؾ١ باـرب٠ إٚ امتباز .ااااا  

  اضتٝؿا٤ ناؾ١ َطٛغات ايتعٝني .اضتٝؿا٤ ناؾ١ َطٛغات ايتعٝني .--66
  

  ((  8181املادٚ ) املادٚ ) 

  وضٕغات التعٗني :وضٕغات التعٗني :* * 

  ( تكدِٜ طًك ايتٛتٝـ يًقُع١ٝ .( تكدِٜ طًك ايتٛتٝـ يًقُع١ٝ .  11) )   

( صٛز٠ َٔ ايب اق١ ايػأص١ٝ َع األصٌ يًُ ابك١ يًطسعٛاٜني أٚ جسٛاش ايطسؿس ٚزمصس١ ااقاَس١      ( صٛز٠ َٔ ايب اق١ ايػأص١ٝ َع األصٌ يًُ ابك١ يًطسعٛاٜني أٚ جسٛاش ايطسؿس ٚزمصس١ ااقاَس١        22) ) 

  يػري ايطعٛاٜني .يػري ايطعٛاٜني .ااااا   

  ( صٛز٠ ألع٢ً َؤٌٖ عًُٞ َع األصٌ يًُ ابك١ .( صٛز٠ ألع٢ً َؤٌٖ عًُٞ َع األصٌ يًُ ابك١ .  33) ) 

  ( غٗاا٠ باـرب٠ أٚ اـربات ايطابك١ أٚ صٛز٠ َصدق١ َٓٗا .( غٗاا٠ باـرب٠ أٚ اـربات ايطابك١ أٚ صٛز٠ َصدق١ َٓٗا .  44) ) 

  ..  ( غٗاا٠ بايدٚزات ايتدزٜب١ٝ دٕ ٚجد( غٗاا٠ بايدٚزات ايتدزٜب١ٝ دٕ ٚجد  55) ) 

  ( .( .  44    ××  33( أزبع صٛز مشط١ٝ َكاع ) ( أزبع صٛز مشط١ٝ َكاع )   66) ) 

  ٚؼؿ  ٖرٙ املطتٓدات   ًَـ املٛتـ بكطِ غؤٕٚ املٛتؿني .ٚؼؿ  ٖرٙ املطتٓدات   ًَـ املٛتـ بكطِ غؤٕٚ املٛتؿني .
  

  ((  8888املادٚ ) املادٚ ) 

  املؤِالت ٔاخلربات املطمٕبٛ لمتعٗني :املؤِالت ٔاخلربات املطمٕبٛ لمتعٗني :* * 

  ::  ايطعٛاٜني اآلتٞايطعٛاٜني اآلتٞ  ( ٜػرتش يتعٝني( ٜػرتش يتعٝني  11//1111) ) 

ٜ الجالجٛ) ) --أأ ٛ األٔىل حت ٜ الجالجٛوَ املزتب ٛ األٔىل حت     أٚ بدٕٚأٚ بدٕٚ  جج  + مرب٠   فاٍ ايعٌُ+ مرب٠   فاٍ ايعٌُ  ١ٝ٥١ٝ٥اجبتدااجبتداأٚ أٚ   املتٛض ١املتٛض ١ايػٗاا٠ ايػٗاا٠   ( :( :  وَ املزتب

ٔ    ––  نٗسبا٥ٞنٗسبا٥ٞ  ––َعكك َعكك   ––ضا٥ل ضا٥ل –– ازع  ازع   ––يًٛتا٥ـ ) َساضٌ يًٛتا٥ـ ) َساضٌ : : َؤٌٖ + مرب٠ َؤٌٖ + مرب٠  ااااا  ٔ  زجسٌ أَس ٌ   ((  زجسٌ أَس ٌ نس                 نس

   طك مربت٘ . طك مربت٘ .اا   اا

ٜ الضابعٛ) )   --بب ٛ حت ٛ الزابع ٜ الضابعٛوَ املزتب ٛ حت ٛ الزابع يًٛتا٥ـ يًٛتا٥ـ   أٚ ايدبًّٛ أٚ ايدبًّٛ     فاٍ ايعٌُ  فاٍ ايعٌُ  ايثا١ْٜٛ ايعا١َ + مرباتايثا١ْٜٛ ايعا١َ + مربات  ::  ((  وَ املزتب

                        ––َسسسدمٌ بٝاْسسسات  َسسسدمٌ بٝاْسسسات    ––  َطسسساعد داازَٟطسسساعد داازٟ  ––ناتسسسك ناتسسسك   ––َػسسسسف داازٟ َػسسسسف داازٟ   ––َٓسسسدٚب َٓسسسدٚب ) ) َثسسسٌ : َثسسسٌ :  اااازٜسسس١اااازٜسسس١ااااا 

  ..  نٌ  طك مربت٘نٌ  طك مربت٘  ((  أَني صٓدٚم أَني صٓدٚم   ––ضهستري ضهستري   ––أَني َطتٛاع أَني َطتٛاع  –– اضك  اضك  َربَطَربَطااااا 
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                        ًٛتا٥ـ :ًٛتا٥ـ :ييايػٗاا٠ اؾاَع١ٝ + مربات   فاٍ ايعٌُ ايػٗاا٠ اؾاَع١ٝ + مربات   فاٍ ايعٌُ   ::  ((  وَ املزتبٛ الجاوٍٛ حتٜ احلادٖٛ عشزوَ املزتبٛ الجاوٍٛ حتٜ احلادٖٛ عشز) )   --جج

  ––َدزب َدزب   ––َعًِ َعًِ   ––با ث غسعٞ با ث غسعٞ   ––َدٜس قطِ َدٜس قطِ   ––َدٜس دااز٠ َدٜس دااز٠ --ز٥ٝظ اؿطابات ز٥ٝظ اؿطابات   ––َدٜس عاّ َدٜس عاّ   ))  ااااا

  ..  نٌ  طك مربت٘ نٌ  طك مربت٘   ((  قاضكقاضك  ––  َػسؾ١َػسؾ١  ––َػسف اجتُاعٞ َػسف اجتُاعٞ ااااا  

يٛتا٥ـ ايكٝسااات  يٛتا٥ـ ايكٝسااات   ايدنتٛزاٙايدنتٛزاٙ  ٚٚأأ: غٗاا٠ املاجطتري : غٗاا٠ املاجطتري   ((  وَ املزتبٛ الجاٌٗٛ عشز حتٜ اخلاوضٛ عشزوَ املزتبٛ الجاٌٗٛ عشز حتٜ اخلاوضٛ عشز) )   --دد

  ايعًٝا .ايعًٝا .ااااا  

  اآلتٞ :اآلتٞ :  يتعٝني غري ايطعٛاٜنييتعٝني غري ايطعٛاٜني  ٜػرتشٜػرتش  ((  22//1111))

                    ––ايكسسدز٠ عًسس٢ ايعُسسٌ ضسسُٔ ؾسٜسسل ايعُسسٌ يًٛتسسا٥ـ ) ضسسا٥ل  ايكسسدز٠ عًسس٢ ايعُسسٌ ضسسُٔ ؾسٜسسل ايعُسسٌ يًٛتسسا٥ـ ) ضسسا٥ل    وــَ املزتبــٛ ) األٔىل حتــٜ اخلاوضــٛ (وــَ املزتبــٛ ) األٔىل حتــٜ اخلاوضــٛ () أ ( ) أ ( 

              ٚغريٖسسا ( ٜٚػسسرتش يًطسسا٥ل إٔ حيُسسٌ زمصسس١ قٝسساا٠ ضسساز١ٜٚغريٖسسا ( ٜٚػسسرتش يًطسسا٥ل إٔ حيُسسٌ زمصسس١ قٝسساا٠ ضسساز١ٜ  ––َساضسسٌ َساضسسٌ   ––عاَسسٌ ْ اؾسس١ عاَسسٌ ْ اؾسس١   –– سسازع  سسازع ااااا 

  املؿعٍٛ .املؿعٍٛ .ااا    

ٌ        دصٛ حتٜ الضابعٛ (دصٛ حتٜ الضابعٛ (وَ املزتبٛ ) الضاوَ املزتبٛ ) الضا) ب ( ) ب (  ٌ      ايػسٗاا٠ املتٛضس ١ أٚ اجبتدا٥ٝس١ + مسربات   فساٍ ايعُس     ايػسٗاا٠ املتٛضس ١ أٚ اجبتدا٥ٝس١ + مسربات   فساٍ ايعُس

          َٛتسسـ َٛتسسـ   ––ضسسا٥ل َعسسدات  ضسسا٥ل َعسسدات    ––َساقسسك عُسساٍ  َساقسسك عُسساٍ    ––َعكسسك َعكسسك   ––َطسساعد داازٟ َطسساعد داازٟ   ––يًٛتسسا٥ـ ) ناتسسك  يًٛتسسا٥ـ ) ناتسسك  ااااا    

  اضتكباٍ ( .اضتكباٍ ( .ااااا    

ٛ ) الجاوٍٛ حتٜ التاصعٛ () ج ( ) ج (  ٛ ) الجاوٍٛ حتٜ التاصعٛ (وَ املزتب اٍ ايعٌُ يًٛتا٥ـ اٍ ايعٌُ يًٛتا٥ـ ايدبًّٛ + مربات   فايدبًّٛ + مربات   ف  ––ايػٗاا٠ ايثا١ْٜٛ ايػٗاا٠ ايثا١ْٜٛ   وَ املزتب

                                ––َسسسربَط  اضسسسك آيسسسٞ   َسسسربَط  اضسسسك آيسسسٞ     ––ناتسسسك ناتسسسك   ––َساقسسسك مسسسدَات  َساقسسسك مسسسدَات    ––َػسسسسف داازٟ َػسسسسف داازٟ   ––) َػسسسسف صسسسٝا١ْ  ) َػسسسسف صسسسٝا١ْ  اااا  

  َٓطل تدزٜك ( .َٓطل تدزٜك ( .  ––ضهستري ضهستري   ––َدمٌ بٝاْات َدمٌ بٝاْات ااااا  

                  ايػسٗاا٠ اؾاَعٝس١ + مسربات   فساٍ ايعُسٌ يًٛتسا٥ـ       ايػسٗاا٠ اؾاَعٝس١ + مسربات   فساٍ ايعُسٌ يًٛتسا٥ـ         وَ ) املزتبٛ العاشزٚ حتٜ الجالجٛ عشزٚ (وَ ) املزتبٛ العاشزٚ حتٜ الجالجٛ عشزٚ () ا ( ) ا ( 

  َدزب ( .َدزب ( .  ––َعًِ َعًِ   ––أمصا٥ٞ اجتُاعٞ أمصا٥ٞ اجتُاعٞ   ––) قاضك ) قاضك ا  اااا

ٜٚهسٕٛ  ٜٚهسٕٛ    يًحاصًني ع٢ً املاجطتري ٚايسدنتٛزاٙ  يًحاصًني ع٢ً املاجطتري ٚايسدنتٛزاٙ    وَ املزتبٛ ) الزابعٛ عشزٚ حتٜ اخلاوضٛ عشز (وَ املزتبٛ ) الزابعٛ عشزٚ حتٜ اخلاوضٛ عشز () ٖس ( ) ٖس ( 

                ايتعسسٝني عًٝٗسسا ٚؾكسسا  ملت ًبسسات ايعُسسٌ ٚؼدٜسسد َسسٔ ٜػسسػٌ ٖسسرٙ املساتسسك ٜهسسٕٛ  طسسك تكسسدٜس  ايتعسسٝني عًٝٗسسا ٚؾكسسا  ملت ًبسسات ايعُسسٌ ٚؼدٜسسد َسسٔ ٜػسسػٌ ٖسسرٙ املساتسسك ٜهسسٕٛ  طسسك تكسسدٜس  ااااا    

  ا٤ً ع٢ً َا تكت ٝ٘ َصًح١ ايعٌُ .ا٤ً ع٢ً َا تكت ٝ٘ َصًح١ ايعٌُ .ااااز٠ بٓااااز٠ بٓ فًظفًظ  ااااا    

َساتك ماص١ َساتك ماص١   ٚغري ايطعٛاٜنيٚغري ايطعٛاٜنيايسٚاتك يتٛتٝـ ايطعٛاٜني ايسٚاتك يتٛتٝـ ايطعٛاٜني   ٞٞتعترب املساتك املٛضح١   ضًُتعترب املساتك املٛضح١   ضًُ  ((  33//1111) ) 

  ٌ املساتك املعٍُٛ بٗا   ْ اّ اـد١َ املد١ْٝ .ٌ املساتك املعٍُٛ بٗا   ْ اّ اـد١َ املد١ْٝ .اساسباؾُع١ٝ ٚج متباؾُع١ٝ ٚج مت      ااااا    

  ::  ع٢ً ايٓحٛ ايتايٞع٢ً ايٓحٛ ايتايٞ( ايدبًّٛ بعد املؤٌٖ ٚضٓٛات اـرب٠ ( ايدبًّٛ بعد املؤٌٖ ٚضٓٛات اـرب٠   44//1111) ) 

  ( اعتباز نٌ ضٓتني ابًّٛ بعد املؤٌٖ ٜعااٍ َستب١ .( اعتباز نٌ ضٓتني ابًّٛ بعد املؤٌٖ ٜعااٍ َستب١ .  11  ))                    

  ( ضٓٛات مرب٠   فاٍ عٌُ ايٛتٝؿ١ تعااٍ َستب١ .( ضٓٛات مرب٠   فاٍ عٌُ ايٛتٝؿ١ تعااٍ َستب١ .  55( اعتباز نٌ ) ( اعتباز نٌ )   22  ))                    

                    تكِٝٝ ضٓٛات اـرب٠ يهٌ ٚتٝؿ١ َٔ قبسٌ فًسظ ااااز٠ أٚ َسٔ خيٛيس٘       تكِٝٝ ضٓٛات اـرب٠ يهٌ ٚتٝؿ١ َٔ قبسٌ فًسظ ااااز٠ أٚ َسٔ خيٛيس٘       ٚٚ( ٜهٕٛ ؼدٜد ( ٜهٕٛ ؼدٜد 55//1111) ) 

  َس .َس .ٖرا األٖرا األ      ااااا    

ايتعٝني   ايٛتا٥ـ ايتع١ًُٝٝ ٚايٛتا٥ـ املطاْد٠ اا فٛجك عكد ٜٛقع بني اؾُع١ٝ ايتعٝني   ايٛتا٥ـ ايتع١ًُٝٝ ٚايٛتا٥ـ املطاْد٠ اا فٛجك عكد ٜٛقع بني اؾُع١ٝ   ٜهٕٜٛهٕٛ( (   66//1111) ) 

ٚايعاٌَ بعد اجتٝساش اجمتبساز ايسرٟ تعسدٙ اؾُعٝس١ َٚٛاؾكس١ ايًقٓس١ املأتصس١ ٚ طسك ايطسًِ اـسا             ٚايعاٌَ بعد اجتٝساش اجمتبساز ايسرٟ تعسدٙ اؾُعٝس١ َٚٛاؾكس١ ايًقٓس١ املأتصس١ ٚ طسك ايطسًِ اـسا             
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َسسٔ ذيسسو ٚتسسا٥ـ  َسسٔ ذيسسو ٚتسسا٥ـ  بايعسساًَني   ايتعًسسِٝ ٚبػسسسش تسسٛؾس ااَهاْٝسسات   املٝصاْٝسس١ املعتُسسد٠ ٜٚطسستث٢ٓ     بايعسساًَني   ايتعًسسِٝ ٚبػسسسش تسسٛؾس ااَهاْٝسسات   املٝصاْٝسس١ املعتُسسد٠ ٜٚطسستث٢ٓ     

  املػسؾني ٚاملػسؾات ايتعًُٝٝني ؾٝهٕٛ ايتعٝني عًٝٗا بعد َٛاؾك١ فًظ ااااز٠ .املػسؾني ٚاملػسؾات ايتعًُٝٝني ؾٝهٕٛ ايتعٝني عًٝٗا بعد َٛاؾك١ فًظ ااااز٠ .

  ((  8282املادٚ ) املادٚ ) 

  عكد العىن :عكد العىن :* * 

                  ٜٛقسع عًٝس٘ املسدٜس   ٜٛقسع عًٝس٘ املسدٜس   ٚٚ( حيسز َدٜس ااااز٠ يهٌ َٔ ٜعني   اؾُع١ٝ عكسد عُسٌ َسٔ ْطسأتني     ( حيسز َدٜس ااااز٠ يهٌ َٔ ٜعني   اؾُع١ٝ عكسد عُسٌ َسٔ ْطسأتني       11//1212) ) 

  مدَت٘ .مدَت٘ .  فًـفًـْطأ١ يًُٛتـ ٚؼؿ  ايثا١ْٝ ْطأ١ يًُٛتـ ٚؼؿ  ايثا١ْٝ ن سف أٍٚ ٚاملٛتـ ن سف ساْٞ ٚتطًِ ن سف أٍٚ ٚاملٛتـ ن سف ساْٞ ٚتطًِ     ااااا   

  ( ٜهٕٛ عكد ايعٌُ فد٠ قدا٠  طك اجتؿام .( ٜهٕٛ عكد ايعٌُ فد٠ قدا٠  طك اجتؿام .  22//1212) ) 

( خي ع عكد ايعٌُ أل هاّ ٖرٙ ايال٥ح١ َٚا ٜ سأ عًٝٗا َٔ تعدٜالت ٜٚٓه   ايعكد ع٢ً ( خي ع عكد ايعٌُ أل هاّ ٖرٙ ايال٥ح١ َٚا ٜ سأ عًٝٗا َٔ تعدٜالت ٜٚٓه   ايعكد ع٢ً   33//1212) ) 

  ذيو .ذيو .      ااااا    

  ((  8484املادٚ ) املادٚ ) 

  صجالت املٕظفني :صجالت املٕظفني :* * 

بتٓ ِٝ قطِ غؤٕٚ املٛتؿني ٚٚضع ضقٌ َؿصٌ ٚاقٝل يهٌ َٛتـ بتٓ ِٝ قطِ غؤٕٚ املٛتؿني ٚٚضع ضقٌ َؿصٌ ٚاقٝل يهٌ َٛتـ ٜكّٛ َدٜس ااااز٠ أٚ َٔ ٜٓٝب٘ ٜكّٛ َدٜس ااااز٠ أٚ َٔ ٜٓٝب٘ 

أسٓسسا٤ مدَتسس٘ ٜت سسُٔ عكسسد ايعُسسٌ اـسسا  بسس٘ َٚطسسٛغات ايتعسسٝني املكدَسس١ َٓسس٘ ٚناؾسس١ ايبٝاْسسات          أسٓسسا٤ مدَتسس٘ ٜت سسُٔ عكسسد ايعُسسٌ اـسسا  بسس٘ َٚطسسٛغات ايتعسسٝني املكدَسس١ َٓسس٘ ٚناؾسس١ ايبٝاْسسات          

  ٚاملطتٓدات املتعًك١ ب٘ َٚا ٜ سأ عًٝٗا مالٍ َد٠ عًُ٘ ٚ ت٢ تازٜخ اْتٗا٤ مدَت٘ .ٚاملطتٓدات املتعًك١ ب٘ َٚا ٜ سأ عًٝٗا مالٍ َد٠ عًُ٘ ٚ ت٢ تازٜخ اْتٗا٤ مدَت٘ .
  

  ((  8383املادٚ ) املادٚ ) 

  * بطاقٛ املٕظف :* بطاقٛ املٕظف :

اااز٠ ب اق١ مد١َ يهٌ َٛتـ باؾُع١ٝ ؼٌُ صٛزت٘ َٚٛقعا  عًٝٗا َٔ َدٜس ااااز٠ اااز٠ ب اق١ مد١َ يهٌ َٛتـ باؾُع١ٝ ؼٌُ صٛزت٘ َٚٛقعا  عًٝٗا َٔ َدٜس ااااز٠ ٜصدز َدٜس اٜصدز َدٜس ا

ٚؽتِ غتِ اؾُع١ٝ ؼتٟٛ ع٢ً اضِ املٛتـ ٚجٓطٝت٘ ٚتازٜخ َٝالاٙ ٚٚتٝؿت٘ ٚأ١ٜ َعًَٛات أمس٣ ٚؽتِ غتِ اؾُع١ٝ ؼتٟٛ ع٢ً اضِ املٛتـ ٚجٓطٝت٘ ٚتازٜخ َٝالاٙ ٚٚتٝؿت٘ ٚأ١ٜ َعًَٛات أمس٣ 

  ضسٚز١ٜ .ضسٚز١ٜ .
  

  ((  8585املادٚ ) املادٚ ) 

  ::  فرتٚ التجزبٛفرتٚ التجزبٛ* * 

ايعٌُ ٚتبدأ َٔ تازٜخ َباغس٠ ايعٌُ ايؿع١ًٝ ايعٌُ ٚتبدأ َٔ تازٜخ َباغس٠ ايعٌُ ايؿع١ًٝ ٓه ع٢ً ذيو   عكد ٓه ع٢ً ذيو   عكد ٜٜأغٗس ٚأغٗس ٚ  سالس١سالس١تهٕٛ ؾرت٠ ايتقسب١ تهٕٛ ؾرت٠ ايتقسب١ 

ؾدذا مل تثبت صال ١ٝ املٛتـ أسٓا٤ ٖرٙ املد٠ ؾٝقٛش دْٗا٤ مدَت٘ مالاا إٚ أٟ تعٜٛض أٚ َهاؾأ٠ ؾدذا مل تثبت صال ١ٝ املٛتـ أسٓا٤ ٖرٙ املد٠ ؾٝقٛش دْٗا٤ مدَت٘ مالاا إٚ أٟ تعٜٛض أٚ َهاؾأ٠ 

مدَتسس٘   ٖسسرٙ املسسد٠ ألٟ ضسسبك نسسإ ج ٚؼتطسسك ؾسسرت٠ ايتقسبسس١ ضسسُٔ مدَتسس٘   ٖسسرٙ املسسد٠ ألٟ ضسسبك نسسإ ج ٚؼتطسسك ؾسسرت٠ ايتقسبسس١ ضسسُٔ   دْٗسسا٤دْٗسسا٤نُسسا جيسسٛش يًقُعٝسس١ نُسسا جيسسٛش يًقُعٝسس١ 

عٓ٘ عٓد ْٗا١ٜ ؾرت٠ ايتقسب١ عٓ٘ عٓد ْٗا١ٜ ؾرت٠ ايتقسب١   ز بايتعٝني أٚ اجضتػٓا٤ز بايتعٝني أٚ اجضتػٓا٤اـد١َ دذا   تثبٝت املٛتـ ٚجيك إٔ ٜصدز قسااـد١َ دذا   تثبٝت املٛتـ ٚجيك إٔ ٜصدز قسا

  يًُٛتـ ايتُتع بدجاش٠ مالٍ ؾرت٠ ايتقسب١ .يًُٛتـ ايتُتع بدجاش٠ مالٍ ؾرت٠ ايتقسب١ .  ٚج حيلٚج حيل
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  لثلثااــــل الثل الثــــــــــــــــــالفصالفص
  

  ((  الرتقْٗالرتقْٗ  --تكٗٗي األداٞ  تكٗٗي األداٞ  ) ) 

  ((  8686املادٚ ) املادٚ ) 

  ::  تكٗٗي األداٞ الٕظٗف٘تكٗٗي األداٞ الٕظٗف٘  **

يتكِٝٝ ايدٚزٟ يهٌ َٛتـ ٚتكدٜس يتكِٝٝ ايدٚزٟ يهٌ َٛتـ ٚتكدٜس ( ٜ ع َدٜس اؾُع١ٝ املعاٜري ٚايٛضا٥ٌ ايهؿ١ًٝ بدجسا٤ ا( ٜ ع َدٜس اؾُع١ٝ املعاٜري ٚايٛضا٥ٌ ايهؿ١ًٝ بدجسا٤ ا  11//1616) ) 

  اي  ٜػػًٗا ٚقدزت٘ ع٢ً ايكٝاّ فطؤٚيٝات٘ أٚ أع٢ً َٓٗا .اي  ٜػػًٗا ٚقدزت٘ ع٢ً ايكٝاّ فطؤٚيٝات٘ أٚ أع٢ً َٓٗا .  يًٛتٝؿ١يًٛتٝؿ١  صال ٝت٘صال ٝت٘        ااااا    

( َٔ نٌ ض١ٓ ٖقس١ٜ ٜٚسؾع عٔ ( َٔ نٌ ض١ٓ ٖقس١ٜ ٜٚسؾع عٔ   1212//3030( ٜسؾع عٔ نٌ َٛتـ تكسٜس أاا٤ ٚتٝؿٞ بتازٜخ ) ( ٜسؾع عٔ نٌ َٛتـ تكسٜس أاا٤ ٚتٝؿٞ بتازٜخ )   22//1616) ) 

  َٔ املباغس٠ .َٔ املباغس٠ .  غٗسٜٔغٗسٜٔاملٛتؿني اؾدا بعد املٛتؿني اؾدا بعد         ااااا    

 طك  طك  ( ٜعتُد منٛذج تكسٜس األاا٤ َٔ َا١٥ ازج١ َٛشع١  طك ايُٓٛذج املسؾل ٜٚهٕٛ ايتكدٜس( ٜعتُد منٛذج تكسٜس األاا٤ َٔ َا١٥ ازج١ َٛشع١  طك ايُٓٛذج املسؾل ٜٚهٕٛ ايتكدٜس33//1616))

ٔ   ( ممتساش ج ( ممتساش ج   100100--9090ايدزجات َٔ )ايدزجات َٔ )        اااا    ٔ َٚس                                   ( جٝسد  ( جٝسد    7979--7070) ) َٚسٔ  َٚسٔ  ( جٝدجسدا  ج  ( جٝدجسدا  ج    8989--8080) )   َٚس

  ؾأقٌ ( ضعٝـ .ؾأقٌ ( ضعٝـ .  5959) ) َٚٔ َٚٔ ( َكبٍٛ ج ( َكبٍٛ ج   6969--6060) ) َٚٔ َٚٔ   ااااا    

  األاا٤ بٛاض ١ ايس٥ٝظ املباغس ٚؾكا  يًُٓٛذج املػاز ديٝ٘ .األاا٤ بٛاض ١ ايس٥ٝظ املباغس ٚؾكا  يًُٓٛذج املػاز ديٝ٘ .  ( ٜعد تكسٜس( ٜعد تكسٜس  44//1616) ) 

سؾسع جملًسظ ااااز٠   سؾسع جملًسظ ااااز٠   ٜٜ( ٜعسض ايتكسٜس ع٢ً ايًق١ٓ ااااز١ٜ ابدا٤ َا يدٜٗا َسٔ ًَحٛتسات سسِ    ( ٜعسض ايتكسٜس ع٢ً ايًق١ٓ ااااز١ٜ ابدا٤ َا يدٜٗا َسٔ ًَحٛتسات سسِ      55//1616) ) 

  يالعتُاا .يالعتُاا .      ااااا    

            ( خي س املٛتـ عٓسد  صسٛي٘ عًس٢ تكسدٜس ) ضسعٝـ ( يٝبسدٟ َسا يدٜس٘ َسٔ َال  سات عًس٢           ( خي س املٛتـ عٓسد  صسٛي٘ عًس٢ تكسدٜس ) ضسعٝـ ( يٝبسدٟ َسا يدٜس٘ َسٔ َال  سات عًس٢             66//1616) ) 

  ايتكسٜس .ايتكسٜس .     ااااا   

  

  ( (   8787املادٚ ) املادٚ ) 

  الرتقٗٛ :الرتقٗٛ :* * 

( دذا ٚصٌ املٛتـ آلمس َسبٛش َستبت٘ ٜسق٢ د  املستب١ اي  تًٝٗا بعد َ ٞ عاّ ع٢ً َٓح٘ ( دذا ٚصٌ املٛتـ آلمس َسبٛش َستبت٘ ٜسق٢ د  املستب١ اي  تًٝٗا بعد َ ٞ عاّ ع٢ً َٓح٘   11//1717) ) 

 صٛي٘ ع٢ً  صٛي٘ ع٢ً   ؾٝٗا بػسشؾٝٗا بػسشآمس ازج١ ٚذيو عٓد تٛؾس ااَها١ْٝ   املٝصا١ْٝ ٚاعتُاا املستب١ آمس ازج١ ٚذيو عٓد تٛؾس ااَها١ْٝ   املٝصا١ْٝ ٚاعتُاا املستب١             اااا   

  ) ممتاش ( ٚبعد َٛاؾك١ فًظ ااااز٠ .) ممتاش ( ٚبعد َٛاؾك١ فًظ ااااز٠ .تكدٜس تكدٜس             اااا   

  ( ج ٜسق٢ املٛتـ د  َستب١ أع٢ً َٔ َستبت٘ دج بكساز َٔ فًظ ااااز٠ .( ج ٜسق٢ املٛتـ د  َستب١ أع٢ً َٔ َستبت٘ دج بكساز َٔ فًظ ااااز٠ .  22//1717) ) 

 ( (1717//33       ٘ ٘     ( دذا  صٌ املٛتـ أسٓا٤ مدَت٘ ع٢ً َؤٌٖ عًُٞ أع٢ً َٔ َؤًٖس٘ ايسرٟ عسني عًس٢ أضاضس         ( دذا  صٌ املٛتـ أسٓا٤ مدَت٘ ع٢ً َؤٌٖ عًُٞ أع٢ً َٔ َؤًٖس٘ ايسرٟ عسني عًس٢ أضاضس

يٛتٝؿ١ ايػاغس٠ ٚااَهاْٝات ٚاجعتُاا يٛتٝؿ١ ايػاغس٠ ٚااَهاْٝات ٚاجعتُاا ٝحطٔ ٚضع٘ فا ٜتؿل َع ذيو املؤٌٖ عٓد تٛؾس اٝحطٔ ٚضع٘ فا ٜتؿل َع ذيو املؤٌٖ عٓد تٛؾس اؾؾ          اااا   

    املٝصا١ْٝ .     املٝصا١ْٝ .             اااا   
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  ((  8888) ) دٚ دٚ اااملامل

  الٕاجبات الٕظٗفٗٛ :الٕاجبات الٕظٗفٗٛ :* * 

    اؾُع١ٝ باآلتٞ :  اؾُع١ٝ باآلتٞ :  يعاٌَيعاًٌَٜتصّ اًٜتصّ ا

  ( َساعا٠ أ هاّ ايًٛا٥  ٚاألْ ١ُ ايصااز٠ َٔ فًظ ااااز٠ .( َساعا٠ أ هاّ ايًٛا٥  ٚاألْ ١ُ ايصااز٠ َٔ فًظ ااااز٠ .  11) ) 

  َٚساعا٠ ايتطًطٌ اااازٟ .َٚساعا٠ ايتطًطٌ اااازٟ .َس ايصااز٠ َٔ زؤضا٥٘ َس ايصااز٠ َٔ زؤضا٥٘ ( تٓؿٝر ناؾ١ ايتعًُٝات ٚاألٚا( تٓؿٝر ناؾ١ ايتعًُٝات ٚاألٚا  22) ) 

  ضري ايعٌُ بايػهٌ امل ًٛب .ضري ايعٌُ بايػهٌ امل ًٛب .د  د  ( ايتعإٚ َع شَال٥٘   ايعٌُ ع٢ً ايٛج٘ ايرٟ ٜؤاٟ ( ايتعإٚ َع شَال٥٘   ايعٌُ ع٢ً ايٛج٘ ايرٟ ٜؤاٟ   33) ) 

  ( اؿس  ع٢ً دتكإ ايعٌُ ٚأاا٥٘ بأؾ ٌ صٛز٠ يتحكٝل زضاي١ اؾُع١ٝ .( اؿس  ع٢ً دتكإ ايعٌُ ٚأاا٥٘ بأؾ ٌ صٛز٠ يتحكٝل زضاي١ اؾُع١ٝ .  44) ) 

  ( ا اؾ ١ ع٢ً أٚقات ايدٚاّ ٚاضتػالاا يصاحل ايعٌُ .( ا اؾ ١ ع٢ً أٚقات ايدٚاّ ٚاضتػالاا يصاحل ايعٌُ .  55) ) 

  ( ا اؾ ١ ع٢ً أضساز اؾُع١ٝ ٚعدّ دؾػا٥ٗا .( ا اؾ ١ ع٢ً أضساز اؾُع١ٝ ٚعدّ دؾػا٥ٗا .  66) ) 

  ( اؿس  ع٢ً مسع١ اؾُع١ٝ ٚدبساشٖا بػهٌ ٜدعِ أٖداف ٚأْػ ١ اؾُع١ٝ .( اؿس  ع٢ً مسع١ اؾُع١ٝ ٚدبساشٖا بػهٌ ٜدعِ أٖداف ٚأْػ ١ اؾُع١ٝ .  77) ) 

  ( ا اؾ ١ ع٢ً أَٛاٍ اؾُع١ٝ ٚممتًهاتٗا ٚايعٗد املط١ًُ ي٘ .( ا اؾ ١ ع٢ً أَٛاٍ اؾُع١ٝ ٚممتًهاتٗا ٚايعٗد املط١ًُ ي٘ .  88) ) 

  ٠ بِٝٓٗ .٠ بِٝٓٗ .( إٔ حيطٔ ايتعاٌَ َع املساجعني ٚإٔ ٜهٕٛ َعٝازٙ   ذيو ايعدٍ ٚاملطاٚا( إٔ حيطٔ ايتعاٌَ َع املساجعني ٚإٔ ٜهٕٛ َعٝازٙ   ذيو ايعدٍ ٚاملطاٚا  99) ) 

  ( إٔ ٜتح٢ً باألمالم ايؿاض١ً ناؿًِ ٚايصدم ٚايصرب ٚايرتؾع عٔ األعُاٍ املػ١ٓٝ .( إٔ ٜتح٢ً باألمالم ايؿاض١ً ناؿًِ ٚايصدم ٚايصرب ٚايرتؾع عٔ األعُاٍ املػ١ٓٝ .  1010) ) 
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  أٖاً العىن ٔوٕاعٗدٓ ٔصاعاتْأٖاً العىن ٔوٕاعٗدٓ ٔصاعاتْ* * 

  ((  8989) ) املادٚ املادٚ 

  ::  أٖاً العىنأٖاً العىن  ( (   88//8989) ) * * 

  دجاش٠ يًُٛتؿني بأجس ناٌَ .دجاش٠ يًُٛتؿني بأجس ناٌَ .بت بت ٚايطٚايط  اؾُع١اؾُع١  ٞٞأٜاّ   األضبٛع ٜٚهٕٛ َٜٛأٜاّ   األضبٛع ٜٚهٕٛ َٜٛ  مخط١مخط١تعٌُ اؾُع١ٝ تعٌُ اؾُع١ٝ 

  صاعات العىن :صاعات العىن :( (   22//8989* ) * ) 

                ( ضساعات َٜٛٝسا    ( ضساعات َٜٛٝسا      99( ضساع١   األضسبٛع عًس٢ َسداز ايطس١ٓ فعسدٍ )       ( ضساع١   األضسبٛع عًس٢ َسداز ايطس١ٓ فعسدٍ )         4444) أ ( تهٕٛ ضاعات ايعُسٌ )  ) أ ( تهٕٛ ضاعات ايعُسٌ )  

( ضاعات َٜٛٝا  عدا ( ضاعات َٜٛٝا  عدا   55( ضاع١   األضبٛع يًعاًَني ؾرت٠ ٚا د٠ فعدٍ ) ( ضاع١   األضبٛع يًعاًَني ؾرت٠ ٚا د٠ فعدٍ )   2424يًعاًَني ؾرتتني ٚ ) يًعاًَني ؾرتتني ٚ )  اااا  

  ..( ضاعات ؾكر ( ضاعات ؾكر   44اـُٝظ تهٕٛ ايؿرت٠ املطا١ٝ٥ ) اـُٝظ تهٕٛ ايؿرت٠ املطا١ٝ٥ ) ّٜٛ ّٜٛ اااا  

ٚ )   77ايعٌُ   غٗس زَ إ املبازى فعدٍ ) ايعٌُ   غٗس زَ إ املبازى فعدٍ ) ( تهٕٛ ضاعات ( تهٕٛ ضاعات   جج) )  ٚ ) ( ضاعات َٜٛٝا  يًعاًَني ؾرتتني  ( (   44( ضاعات َٜٛٝا  يًعاًَني ؾرتتني 

  ا  يًعاًَني ؾرت٠ ٚا د٠ ٚؼدا َٛاعٝد بدا١ٜ ايدٚاّ  طك َا حيكل َصًح١ ايعٌُ .ا  يًعاًَني ؾرت٠ ٚا د٠ ٚؼدا َٛاعٝد بدا١ٜ ايدٚاّ  طك َا حيكل َصًح١ ايعٌُ .ٝٝضاعات َٜٛضاعات َٜٛاااا   
  

  ((  2121) ) املادٚ املادٚ 

    ::  عىن اإلضافٗٛعىن اإلضافٗٛصاعات الصاعات ال* * 

جيٛش يصا ك ايصال ١ٝ تهًٝـ املٛتـ بطاعات عٌُ دضاؾ١ٝ عٓد اؿاج١ ٜٚساع٢ قبٌ ايتهًٝـ جيٛش يصا ك ايصال ١ٝ تهًٝـ املٛتـ بطاعات عٌُ دضاؾ١ٝ عٓد اؿاج١ ٜٚساع٢ قبٌ ايتهًٝـ 

  بايعٌُ مازج ٚقت ايدٚاّ ايسمسٞ َا ًٜٞ :بايعٌُ مازج ٚقت ايدٚاّ ايسمسٞ َا ًٜٞ :

  ( أج ضبٌٝ الاش ايعٌُ أسٓا٤ ٚقت ايدٚاّ .( أج ضبٌٝ الاش ايعٌُ أسٓا٤ ٚقت ايدٚاّ .  11) ) 

بعُسٌ اضستثٓا٥ٞ أٚ   بعُسٌ اضستثٓا٥ٞ أٚ   ( إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ مازج ٚقت ايدٚاّ يًكٝاّ بٛاجبات ٚتٝؿ١ غساغس٠ أٚ يًكٝساّ   ( إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ مازج ٚقت ايدٚاّ يًكٝاّ بٛاجبات ٚتٝؿ١ غساغس٠ أٚ يًكٝساّ     22) ) 

  ١َُٗ زمس١ٝ ٚيٝظ ْتٝق١ قصٛز أٚ دُٖاٍ َٔ املٛتـ .١َُٗ زمس١ٝ ٚيٝظ ْتٝق١ قصٛز أٚ دُٖاٍ َٔ املٛتـ .

  ( ضاع١ مالٍ ايػٗس ايٛا د .( ضاع١ مالٍ ايػٗس ايٛا د .  4444( أج تتقاٚش ايطاعات املهًـ بٗا املٛتـ ) ( أج تتقاٚش ايطاعات املهًـ بٗا املٛتـ )   33) ) 

      

  ٖٔهُٕ احتضاب الضاعات اإلضافٗٛ نالتال٘ :ٖٔهُٕ احتضاب الضاعات اإلضافٗٛ نالتال٘ :  

  ( صاعات ٖٕوًٗا :( صاعات ٖٕوًٗا :  88أ( العاومني ) أ( العاومني ) 

عٌُ ااضسا  أجسسا  دضساؾٝا  ٜعسااٍ ايساتسك ايعسااٟ       عٌُ ااضسا  أجسسا  دضساؾٝا  ٜعسااٍ ايساتسك ايعسااٟ         أٜاّ ايعٌُ ايسمس١ٝ أٓ  املهًؿٕٛ باي  أٜاّ ايعٌُ ايسمس١ٝ أٓ  املهًؿٕٛ باي  ((11))

  ٚؼتطك ق١ُٝ أجس ايطاع١ نُا ًٜٞ :ٚؼتطك ق١ُٝ أجس ايطاع١ نُا ًٜٞ :يًطاعات اي  عًُٗا   أٜاّ ايعٌُ ايسمس١ٝ يًطاعات اي  عًُٗا   أٜاّ ايعٌُ ايسمس١ٝ 

= أجس ايطاع١ ايٛا د٠ .= أجس ايطاع١ ايٛا د٠ .  240240((  11) )   ××ايساتك ايػٗسٟ ايساتك ايػٗسٟ 

( َٔ ( َٔ   11.5.5(   أٜاّ ااجاشات األضبٛع١ٝ أٓ  املهًؿٕٛ بايعٌُ ااضا  أجسا  دضاؾٝا  ٜعااٍ ) (   أٜاّ ااجاشات األضبٛع١ٝ أٓ  املهًؿٕٛ بايعٌُ ااضا  أجسا  دضاؾٝا  ٜعااٍ )   22) ) 

  ايساتك ايعااٟ يًطاعات اي  عًُٗا ٚؼتطك ق١ُٝ أجس ايطاع١ نُا ًٜٞ :ايساتك ايعااٟ يًطاعات اي  عًُٗا ٚؼتطك ق١ُٝ أجس ايطاع١ نُا ًٜٞ :
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= أجس ايطاع١ ايٛا د٠ .= أجس ايطاع١ ايٛا د٠ .  240240((  1.51.5) )   ××ايساتك ايػٗسٟ ايساتك ايػٗسٟ 

أٓ  املهًؿٕٛ بايعٌُ ااضا  أجسا  دضاؾٝا  ٜعااٍ ضعـ ايساتسك  أٓ  املهًؿٕٛ بايعٌُ ااضا  أجسا  دضاؾٝا  ٜعااٍ ضعـ ايساتسك    أٜاّ دجاشات األعٝاا   أٜاّ دجاشات األعٝاا   ((  33) ) 

  س ايطاع١ نُا ًٜٞ :س ايطاع١ نُا ًٜٞ : عًُٗا ٚؼتطك ق١ُٝ أج عًُٗا ٚؼتطك ق١ُٝ أج  ايعااٟ يًطاعات ايايعااٟ يًطاعات اي

  = أجس ايطاع١ ايٛا د٠ .= أجس ايطاع١ ايٛا د٠ .  240240  ( (   22) )   ××ايساتك ايػٗسٟ ايساتك ايػٗسٟ 

  ( ج ٜطتحل ايبدٍ دذا ْه ايتعاقد َع٘ ع٢ً عًُ٘ ؾٝٗا .  ( ج ٜطتحل ايبدٍ دذا ْه ايتعاقد َع٘ ع٢ً عًُ٘ ؾٝٗا .    44) ) 

  

  ( صاعات ٖٕوًٗا :( صاعات ٖٕوًٗا :  33( العاومني ) ( العاومني ) بب

  أٜاّ ايعٌُ ايسمس١ٝ أٓ  املهًؿسٕٛ بايعُسٌ ااضسا  أجسسا  دضساؾٝا  ٜعسااٍ ايساتسك ايعسااٟ           أٜاّ ايعٌُ ايسمس١ٝ أٓ  املهًؿسٕٛ بايعُسٌ ااضسا  أجسسا  دضساؾٝا  ٜعسااٍ ايساتسك ايعسااٟ         ((11))

  ت اي  عًُٗا   أٜاّ ايعٌُ ايسمس١ٝ ٚؼتطك ق١ُٝ أجس ايطاع١ نُا ًٜٞ :ت اي  عًُٗا   أٜاّ ايعٌُ ايسمس١ٝ ٚؼتطك ق١ُٝ أجس ايطاع١ نُا ًٜٞ :يًطاعايًطاعا

= أجس ايطاع١ ايٛا د٠ .= أجس ايطاع١ ايٛا د٠ .  120120((  11) )   ××ايساتك ايػٗسٟ ايساتك ايػٗسٟ 

( َٔ ( َٔ   1.51.5(   أٜاّ ااجاشات األضبٛع١ٝ أٓ  املهًؿٕٛ بايعٌُ ااضا  أجسا  دضاؾٝا  ٜعااٍ ) (   أٜاّ ااجاشات األضبٛع١ٝ أٓ  املهًؿٕٛ بايعٌُ ااضا  أجسا  دضاؾٝا  ٜعااٍ )   22) ) 

  أجس ايطاع١ نُا ًٜٞ :أجس ايطاع١ نُا ًٜٞ :ايساتك ايعااٟ يًطاعات اي  عًُٗا ٚؼتطك ق١ُٝ ايساتك ايعااٟ يًطاعات اي  عًُٗا ٚؼتطك ق١ُٝ 

= أجس ايطاع١ ايٛا د٠ .= أجس ايطاع١ ايٛا د٠ .  120120((  1.51.5) )   ××ايساتك ايػٗسٟ ايساتك ايػٗسٟ 

(   أٜاّ دجاشات األعٝاا أٓ  املهًؿٕٛ بايعٌُ ااضا  أجسا  دضاؾٝا  ٜعااٍ ضعـ ايساتسك  (   أٜاّ دجاشات األعٝاا أٓ  املهًؿٕٛ بايعٌُ ااضا  أجسا  دضاؾٝا  ٜعااٍ ضعـ ايساتسك    33) ) 

   عًُٗا ٚؼتطك ق١ُٝ أجس ايطاع١ نُا ًٜٞ : عًُٗا ٚؼتطك ق١ُٝ أجس ايطاع١ نُا ًٜٞ :  ايعااٟ يًطاعات ايايعااٟ يًطاعات اي

  ايطاع١ ايٛا د٠ .ايطاع١ ايٛا د٠ .= أجس = أجس   120120  (  (    22) )   ××ايساتك ايػٗسٟ ايساتك ايػٗسٟ 

  ( ج ٜطتحل ايبدٍ دذا ْه ايتعاقد َع٘ ع٢ً عًُ٘ ؾٝٗا .  ( ج ٜطتحل ايبدٍ دذا ْه ايتعاقد َع٘ ع٢ً عًُ٘ ؾٝٗا .    44) ) 
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  دادسدادسل الل الــــــــــــــــــــالفصالفص
  

  ) اإلجاسات () اإلجاسات (

  ((  2828) ) املادٚ املادٚ 

  ::  اإلجاسات الضٍٕٖٛاإلجاسات الضٍٕٖٛ* * 

اـد١َ اـد١َ   ( ٜطتحل املٛتـ   اؾُع١ٝ دجاش٠ ض١ٜٛٓ بأجس ناٌَ عٔ نٌ ض١ٓ َٔ ضٓٛات( ٜطتحل املٛتـ   اؾُع١ٝ دجاش٠ ض١ٜٛٓ بأجس ناٌَ عٔ نٌ ض١ٓ َٔ ضٓٛات11//2121))

    ( ضاعات( ضاعات  88) )   يًُٛتـ املتعاقد َع٘ يًُٛتـ املتعاقد َع٘   ( َٜٛا ( َٜٛا   نيني) سالس) سالسٚتصاا د  ٚتصاا د      َٜٛا َٜٛا   ((  مخط١ عػسمخط١ عػس))  َدتٗاَدتٗا      اااا   

  ..أٚ  طك عكدٙ أٚ  طك عكدٙ ( ضٓٛات َتص١ً ( ضٓٛات َتص١ً   33) )     َٜٛٝا  دذا أَ ٢   اـد١ََٜٛٝا  دذا أَ ٢   اـد١َ    اااا   

              ( ؼسسدا دااز٠ اؾُعٝسس١ ٚقسست متتسسع املٛتسسـ بدجاشتسس٘ ايطسس١ٜٛٓ َٚسسدتٗا  طسسك َكت سسٝات  ( ؼسسدا دااز٠ اؾُعٝسس١ ٚقسست متتسسع املٛتسسـ بدجاشتسس٘ ايطسس١ٜٛٓ َٚسسدتٗا  طسسك َكت سسٝات  22//2121))

  األمر   اجعتباز زغب١ املٛتـ نًُا أَهٔ ذيو .األمر   اجعتباز زغب١ املٛتـ نًُا أَهٔ ذيو .  ايعٌُ ٚتسٚؾ٘ َعايعٌُ ٚتسٚؾ٘ َع        اااا   

                ( ٜتُتع املٛتـ بدجاشت٘ ايط١ٜٛٓ ٚجيٛش يس٘ ايتٓساشٍ عٓٗسا بسدٕٚ أجسس ٚيس٘ تأجًٝسٗا نًسٗا        ( ٜتُتع املٛتـ بدجاشت٘ ايط١ٜٛٓ ٚجيٛش يس٘ ايتٓساشٍ عٓٗسا بسدٕٚ أجسس ٚيس٘ تأجًٝسٗا نًسٗا        33//2121))

  أٚ بع ٗا أٚ أٜاَا  َٓٗا ع٢ً أج ٜصٜد ايتأجٌٝ عٔ سالع ضٓٛات .أٚ بع ٗا أٚ أٜاَا  َٓٗا ع٢ً أج ٜصٜد ايتأجٌٝ عٔ سالع ضٓٛات .        اااا   

  ؾرتات بػسسش أج تكسٌ ايؿسرت٠ ايٛا سد٠ عسٔ      ؾرتات بػسسش أج تكسٌ ايؿسرت٠ ايٛا سد٠ عسٔ      ( جيٛش يًُٛتـ ايتُتع بدجاشت٘ ايط١ٜٛٓ ع٢ً ( جيٛش يًُٛتـ ايتُتع بدجاشت٘ ايط١ٜٛٓ ع٢ً 44//2121))

  مخط١ أٜاّ .مخط١ أٜاّ .          اااا   

ٜطتحل املٛتـ أجس٠ عٔ ااجاش٠ املطتحك١ دذا اْتٗت َد٠ مدَت٘ ج ألٟ ضبك نإ ٜطتحل املٛتـ أجس٠ عٔ ااجاش٠ املطتحك١ دذا اْتٗت َد٠ مدَت٘ ج ألٟ ضبك نإ   ((  55//2121) ) 

ٚذيو بايٓطب١ يًُد٠ اي  مل حيصٌ ع٢ً دجاشت٘ عٓٗا ج عٝسث ج تصٜسد   ٚذيو بايٓطب١ يًُد٠ اي  مل حيصٌ ع٢ً دجاشت٘ عٓٗا ج عٝسث ج تصٜسد     قبٌ متتع٘ بٗاقبٌ متتع٘ بٗا          اااا   

ٚأزبعني َٜٛا  نُا ٜطتحل أجس ااجاش٠ عٔ نطٛز ايط١ٓ بٓطسب١ َسا   ٚأزبعني َٜٛا  نُا ٜطتحل أجس ااجاش٠ عٔ نطٛز ايط١ٓ بٓطسب١ َسا     عٔ زاتك مخط١عٔ زاتك مخط١          اااا   

  ق اٙ َٓٗا   ايعٌُ .ق اٙ َٓٗا   ايعٌُ .          اااا   

  ج جيٛش يًُٛتـ أسٓا٤ متتع٘ بدجاشت٘ إٔ ٜعٌُ يد٣ صا ك عٌُ آمس .ج جيٛش يًُٛتـ أسٓا٤ متتع٘ بدجاشت٘ إٔ ٜعٌُ يد٣ صا ك عٌُ آمس .  ((  66//2121) ) 

٘  طسسقٔ ايسسرٟ ج ٜٛجسسك ايؿصسسٌ ُ ط سسب ت    طسسقٔ ايسسرٟ ج ٜٛجسسك ايؿصسسٌ ُ ط سسب ت    دذا  هسسِ عًسس٢ املٛتسسـ باي  دذا  هسسِ عًسس٢ املٛتسسـ باي    ((77//2121)) ٘  بٓسسا٤ً عًسس٢ زغبتسس                     بٓسسا٤ً عًسس٢ زغبتسس

                          املسسد٠ ايسس  ٜك سسٝٗا   ايطسسقٔ نًسسٗا أٚ بع سسٗا َسسٔ ااجسساش٠ ايطسس١ٜٛٓ املطسستحك١ يسس٘          املسسد٠ ايسس  ٜك سسٝٗا   ايطسسقٔ نًسسٗا أٚ بع سسٗا َسسٔ ااجسساش٠ ايطسس١ٜٛٓ املطسستحك١ يسس٘                      اااا

  ي از١٥ .ي از١٥ .اا  أٚأٚ          اااا   

  ( حيتطك زاتك ااجاش٠  طك ايساتك األضاضٞ ؾكر إٚ ايبدجت .( حيتطك زاتك ااجاش٠  طك ايساتك األضاضٞ ؾكر إٚ ايبدجت .  88//2121))

  ج ٜطتحل املٛتـ دجاش٠ عاا١ٜ عٔ املدا ايتاي١ٝ :ج ٜطتحل املٛتـ دجاش٠ عاا١ٜ عٔ املدا ايتاي١ٝ :( ( 99//2121))  

  ١ .١ .َد٠ ااجاش٠ اجضتثٓا٥َٝد٠ ااجاش٠ اجضتثٓا٥ٝ--أأ

  َد٠ نـ ايٝد َٚا    هُ٘    اي١ اااا١ْ .َد٠ نـ ايٝد َٚا    هُ٘    اي١ اااا١ْ .--بب

  ..  دذا ناْت بدٕٚ أجسدذا ناْت بدٕٚ أجس  َد٠ ايػٝاب يًدزاض١ أٚ أاا٤ اجَتحإَد٠ ايػٝاب يًدزاض١ أٚ أاا٤ اجَتحإ--جج

  أٜاّ ايػٝاب اي  ؼطِ أجستٗا .أٜاّ ايػٝاب اي  ؼطِ أجستٗا .--اا
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((  2222) ) املادٚ املادٚ 

جيٛش َٓ  املٛتـ دجاش٠ طاز١٥ بأجس ناَسٌ يؿسرت٠ ج تتقساٚش ضست١ أٜساّ   ايطس١ٓ       جيٛش َٓ  املٛتـ دجاش٠ طاز١٥ بأجس ناَسٌ يؿسرت٠ ج تتقساٚش ضست١ أٜساّ   ايطس١ٓ       اإلجاسٚ الطارٟٛ :اإلجاسٚ الطارٟٛ :* * 

ا أبد٣ أضبابا  َكبٛي١ ٜكدزٖا ايس٥ٝظ املباغس ج ٚؼتطك َٓر بدا١ٜ ايعاّ ااقسٟ ٚتطكر ا أبد٣ أضبابا  َكبٛي١ ٜكدزٖا ايس٥ٝظ املباغس ج ٚؼتطك َٓر بدا١ٜ ايعاّ ااقسٟ ٚتطكر ايٛا د٠ دذايٛا د٠ دذ

  مجٝعا  أٚ َا تبك٢ َٓٗا بٓٗا١ٜ ايعاّ .مجٝعا  أٚ َا تبك٢ َٓٗا بٓٗا١ٜ ايعاّ .

((  2424) ) املادٚ املادٚ 

  أٓ  املٛتـ دجاش٠   ايعٝدٜٔ َدؾٛع١ األجس نايتايٞ :أٓ  املٛتـ دجاش٠   ايعٝدٜٔ َدؾٛع١ األجس نايتايٞ :::إجاسٚ األعٗاد إجاسٚ األعٗاد * * 

                  ٔ َسٔ غسٗس زَ سإ ج ٚتٓتٗسٞ بٓٗاٜس١ ايٝسّٛ       ٔ َسٔ غسٗس زَ سإ ج ٚتٓتٗسٞ بٓٗاٜس١ ايٝسّٛ       تبدأ دجاش٠ عٝد ايؿ س ببداٜس١ ايٝسّٛ ايثسأَ ٚايعػسسٜ    تبدأ دجاش٠ عٝد ايؿ س ببداٜس١ ايٝسّٛ ايثسأَ ٚايعػسسٜ    --أأ

  ايثايث َٔ غٗس غٛاٍ .ايثايث َٔ غٗس غٛاٍ .اااا   

ّ      --بب ّ      تبسسدأ دجسساش٠ عٝسسد األضسسح٢ ببداٜسس١ ايٝسسّٛ ايثسسأَ َسسٔ غسسٗس ذٟ اؿقسس١ ج ٚتٓتٗسسٞ بٓٗاٜسس١ ايٝسسٛ                               تبسسدأ دجسساش٠ عٝسسد األضسسح٢ ببداٜسس١ ايٝسسّٛ ايثسسأَ َسسٔ غسسٗس ذٟ اؿقسس١ ج ٚتٓتٗسسٞ بٓٗاٜسس١ ايٝسسٛ

  ايثايث عػس َٔ ايػٗس ْؿط٘ .ايثايث عػس َٔ ايػٗس ْؿط٘ .اااا   

                ؾتبسدأ ااجساش٠ ببداٜس١ ااجساش٠ األضسبٛع١ٝ     ؾتبسدأ ااجساش٠ ببداٜس١ ااجساش٠ األضسبٛع١ٝ     ج ج   جسٓنيجسٓنيدذا ناْت بدا١ٜ دجاش٠ أ د ايعٝدٜٔ ٖٛ ّٜٛ ادذا ناْت بدا١ٜ دجاش٠ أ د ايعٝدٜٔ ٖٛ ّٜٛ ا--جج

ايطابك١ يريو ج ٚدذا ناْت ْٗا١ٜ دجاش٠ أ د ايعٝدٜٔ ٖٞ ّٜٛ األزبعا٤ ج ؾتٓتٗٞ ااجاش٠ بٓٗا١ٜ ايطابك١ يريو ج ٚدذا ناْت ْٗا١ٜ دجاش٠ أ د ايعٝدٜٔ ٖٞ ّٜٛ األزبعا٤ ج ؾتٓتٗٞ ااجاش٠ بٓٗا١ٜ اااا   

  ااجاش٠ األضبٛع١ٝ ايتاي١ٝ .ااجاش٠ األضبٛع١ٝ ايتاي١ٝ .  اااا   

  ؼتطك بدا١ٜ ْٚٗا١ٜ ااجاش٠ فٛجك تكِٜٛ أّ ايكس٣ .ؼتطك بدا١ٜ ْٚٗا١ٜ ااجاش٠ فٛجك تكِٜٛ أّ ايكس٣ .--اا

  

((  2323) ) املادٚ املادٚ 

ٛ   اإلجاسٚاإلجاسٚ* *  ٛ االصتجٍاٟٗ جيٛش َٓ  املٛتـ دجاش٠ اضتثٓا١ٝ٥ بدٕٚ أجس    اي١ اي سٚز٠ ايكص٣ٛ ج ع٢ً جيٛش َٓ  املٛتـ دجاش٠ اضتثٓا١ٝ٥ بدٕٚ أجس    اي١ اي سٚز٠ ايكص٣ٛ ج ع٢ً ::االصتجٍاٟٗ

ٚعد أقص٢ سالسني َٜٛا    ٚعد أقص٢ سالسني َٜٛا      ؼتطك َدتٗا َٔ مدَت٘ بػسش عدّ ايتُتع بٗا دج بعد صدٚز ايكسازؼتطك َدتٗا َٔ مدَت٘ بػسش عدّ ايتُتع بٗا دج بعد صدٚز ايكساز  أجأج

  ٚبعد ْؿاذ دجاشت٘ ايعاا١ٜ .ٚبعد ْؿاذ دجاشت٘ ايعاا١ٜ .  ايط١ٓ ايٛا د٠ايط١ٓ ايٛا د٠

((  2525) ) املادٚ املادٚ 

  اإلجاسٚ املزضٗٛ :اإلجاسٚ املزضٗٛ :* * 

مسالٍ ايطس١ٓ ايتعاقدٜس١ عٓسد سبسٛت      مسالٍ ايطس١ٓ ايتعاقدٜس١ عٓسد سبسٛت        ( ضساعات ( ضساعات   88املتعاقد َعس٘ عًس٢ عُسٌ )    املتعاقد َعس٘ عًس٢ عُسٌ )      ٜطتحل املٛتـٜطتحل املٛتـ  ((  11//2255) ) 

  َسض٘ بتكسٜس طيب صااز َٔ ج١ٗ طب١ٝ ؼداٖا اؾُع١ٝ ج دجاش٠ َسض١ٝ ع٢ً ايٓحٛ ايتايٞ :َسض٘ بتكسٜس طيب صااز َٔ ج١ٗ طب١ٝ ؼداٖا اؾُع١ٝ ج دجاش٠ َسض١ٝ ع٢ً ايٓحٛ ايتايٞ :

  أ( ايثالسٕٛ َٜٛا  األٚ  بأجس ناٌَ .أ( ايثالسٕٛ َٜٛا  األٚ  بأجس ناٌَ .

  ب( ايثالسٕٛ َٜٛا  ايتاي١ٝ بٓصـ األجس .ب( ايثالسٕٛ َٜٛا  ايتاي١ٝ بٓصـ األجس .

  ١ٝ بسبع األجس .١ٝ بسبع األجس .ييايتاايتا  ج ( ايثالسٕٛ َٜٛا ج ( ايثالسٕٛ َٜٛا 

ٚبعد ذيو تٓ سس دااز٠ اؾُعٝس١   اضستُساز املٛتسـ أٚ دْٗسا٤ مدَاتس٘ بعسد ْؿساذ ناَسٌ زصسٝدٙ َسٔ            ٚبعد ذيو تٓ سس دااز٠ اؾُعٝس١   اضستُساز املٛتسـ أٚ دْٗسا٤ مدَاتس٘ بعسد ْؿساذ ناَسٌ زصسٝدٙ َسٔ            

ااجاشات ايعاا١ٜااجاشات ايعاا١ٜ
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َٜٛٝا  مالٍ ايط١ٓ ايتعاقد١ٜ عٓد َٜٛٝا  مالٍ ايط١ٓ ايتعاقد١ٜ عٓد   ( ضاعات( ضاعات  66--44( ٜطتحل املٛتـ املتعاقد َع٘ ع٢ً عٌُ ) ( ٜطتحل املٛتـ املتعاقد َع٘ ع٢ً عٌُ )   22//2525) ) 

                    َسسٌ ملسسد٠ عػسسس٠ أٜسساّ َٚسسا شاا عٓٗسسا بسسدٕٚ أجسسس   َسسٌ ملسسد٠ عػسسس٠ أٜسساّ َٚسسا شاا عٓٗسسا بسسدٕٚ أجسسس   َسضسس٘ بتكسٜسسس طسسيب دجسساش٠ َسضسس١ٝ بسسأجس نا َسضسس٘ بتكسٜسسس طسسيب دجسساش٠ َسضسس١ٝ بسسأجس نا سبسسٛت سبسسٛت 

                                           َٜٛا  َٓر اْك اع٘ عٔ ايعٌُ تٓ سس اؾُعٝس١   دْٗسا٤ مدَاتس٘ بعسد ْؿساذ زصسٝدٙ         َٜٛا  َٓر اْك اع٘ عٔ ايعٌُ تٓ سس اؾُعٝس١   دْٗسا٤ مدَاتس٘ بعسد ْؿساذ زصسٝدٙ        نينيٚعٓد َ ٞ سالسٚعٓد َ ٞ سالس

      َٔ ااجاشات ايعاا١ٜ .َٔ ااجاشات ايعاا١ٜ .

  

  إٚ ايبدجت.          إٚ ايبدجت.            حيتطك زاتك املٛتـ املطتحل يإلجاش٠ املسض١ٝ  طك ايساتك األضاضٞ ؾكرحيتطك زاتك املٛتـ املطتحل يإلجاش٠ املسض١ٝ  طك ايساتك األضاضٞ ؾكر( (   33//2525) ) 

  

  

((  2626) ) املادٚ املادٚ 

ٚ املزافكٛ* *  ٚ املزافكٛإجاس   اؿاجت اي  ٜ  س ؾٝٗا املٛتـ د  َساؾك١ أ د أقسبا٥٘ يعالج٘ ج ٜطُ  ي٘   اؿاجت اي  ٜ  س ؾٝٗا املٛتـ د  َساؾك١ أ د أقسبا٥٘ يعالج٘ ج ٜطُ  ي٘ ::  إجاس

بايتُتع بسصسٝدٙ َسٔ ااجساشات ايعااٜس١ ؾسدذا شاات املسد٠ ايالشَس١ يًُساؾكس١ عًس٢ َسا ٜطستحك٘ َسٔ             بايتُتع بسصسٝدٙ َسٔ ااجساشات ايعااٜس١ ؾسدذا شاات املسد٠ ايالشَس١ يًُساؾكس١ عًس٢ َسا ٜطستحك٘ َسٔ             

أجس املد٠ ايالش١َ يًُساؾك١  طك َسا ؼسداٙ ايتكسازٜس    أجس املد٠ ايالش١َ يًُساؾك١  طك َسا ؼسداٙ ايتكسازٜس      ااجاشات ايعاا١ٜ ؾٝطُ  ي٘ بايػٝاب بدٕٚااجاشات ايعاا١ٜ ؾٝطُ  ي٘ بايػٝاب بدٕٚ

  اي ب١ٝ ٚذيو بايػسٚش ايتاي١ٝ :اي ب١ٝ ٚذيو بايػسٚش ايتاي١ٝ :

  ( إٔ ٜهٕٛ املسٜض أ د أٚجا املٛتـ أٚ شٚجت٘ أٚ َٔ ٜٓؿسا بدعايتِٗ َٔ ٚايدٜ٘ أٚ دمٛاْ٘ . ( إٔ ٜهٕٛ املسٜض أ د أٚجا املٛتـ أٚ شٚجت٘ أٚ َٔ ٜٓؿسا بدعايتِٗ َٔ ٚايدٜ٘ أٚ دمٛاْ٘ .   11) ) 

ٔ ( إٔ تكسز ايًق١ٓ اي ب١ٝ بايٓطب١ ملٔ ٜعسا    اـسازج أٚ َسدٜس املطتػسؿ٢ ٚأ سد أطبا٥س٘       ( إٔ تكسز ايًق١ٓ اي ب١ٝ بايٓطب١ ملٔ ٜعسا    اـسازج أٚ َسدٜس املطتػسؿ٢ ٚأ سد أطبا٥س٘         22) )  ٔ ملس     ملس

  ٜعا    ايدامٌ ضسٚز٠ َصا ب١ املٛتـ يًُسٜض ٚاملد٠ املكسز٠ يًعالج .ٜعا    ايدامٌ ضسٚز٠ َصا ب١ املٛتـ يًُسٜض ٚاملد٠ املكسز٠ يًعالج .  اااااا 

  

  

  ((  2727) ) املادٚ املادٚ 

أسسٓ  املٛتسسـ دجسساش٠ ازاضسس١ٝ بسسدٕٚ َستسسك يصٜسساا٠ ؼصسسًٝ٘ ايعًُسسٞ أٚ دنُسساٍ أسسٓ  املٛتسسـ دجسساش٠ ازاضسس١ٝ بسسدٕٚ َستسسك يصٜسساا٠ ؼصسسًٝ٘ ايعًُسسٞ أٚ دنُسساٍ ::  اإلجــاسٚ الدراصــٗٛاإلجــاسٚ الدراصــٗٛ* * 

ٔ ملطسسسبك١ عًسسس٢ ايدزا ملطسسسبك١ عًسسس٢ ايدزا ازاضسسست٘ عًسسس٢ أج ٜسسسؤسس ذيسسسو عًسسس٢ األاا٤ ٚإٔ حيصسسسٌ عًسسس٢ املٛاؾكسسس١ ا    ازاضسسست٘ عًسسس٢ أج ٜسسسؤسس ذيسسسو عًسسس٢ األاا٤ ٚإٔ حيصسسسٌ عًسسس٢ املٛاؾكسسس١ ا     ٔ ضسسس١ َسسس                                               ضسسس١ َسسس

  ذٟٚ ايصال ١ٝ ٚج ؼتطك َد٠ ٖرٙ ااجاش٠ َٔ املد٠ ايٛازا٠   املاا٠ ايسابع١ ٚايعػسٜٔ .ذٟٚ ايصال ١ٝ ٚج ؼتطك َد٠ ٖرٙ ااجاش٠ َٔ املد٠ ايٛازا٠   املاا٠ ايسابع١ ٚايعػسٜٔ .

  

  

  ((  2828) ) املادٚ املادٚ 

عسٔ  عسٔ    بٓصـ األجس عٔ ض١ٓ غري َعاا٠ ٚبدٕٚ أجسس بٓصـ األجس عٔ ض١ٓ غري َعاا٠ ٚبدٕٚ أجسس جيٛش َٓ  املٛتـ دجاش٠ امتباز جيٛش َٓ  املٛتـ دجاش٠ امتباز إجاسٚ االختبار :إجاسٚ االختبار :* * 

املباغس ج حيدا َد٠ ااجاش٠ بٓا٤ ع٢ً جدٍٚ اجمتبسازات  املباغس ج حيدا َد٠ ااجاش٠ بٓا٤ ع٢ً جدٍٚ اجمتبسازات    بٓا٤ ع٢ً طًك َٓ٘ ٜكدّ يس٥ٝط٘بٓا٤ ع٢ً طًك َٓ٘ ٜكدّ يس٥ٝط٘  ض١ٓ َعاا٠ض١ٓ َعاا٠

                َسٔ املسد٠ ايسٛازا٠   َسٔ املسد٠ ايسٛازا٠     ٠ ايط١ٓ املعساا٠ ٠ ايط١ٓ املعساا٠ ايتع١ًُٝٝ ايصااز٠ َٔ اؾ١ٗ اي  ٜدزع بٗا املٛتـ ٚج ؼتطك َدايتع١ًُٝٝ ايصااز٠ َٔ اؾ١ٗ اي  ٜدزع بٗا املٛتـ ٚج ؼتطك َد

  ..  ايسابع١ ٚايعػسٜٔايسابع١ ٚايعػسٜٔ  املاا٠   املاا٠ 
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((  2929) ) املادٚ املادٚ 

    دجاش٠ ٚضسع َسدتٗا أزبعسٕٛ َٜٛسا  نحسد     دجاش٠ ٚضسع َسدتٗا أزبعسٕٛ َٜٛسا  نحسد       تطتحل املٛتؿ١ املتؿسغ١ يًعٌُ   اؾُع١ٝتطتحل املٛتؿ١ املتؿسغ١ يًعٌُ   اؾُع١ٝإجاسٚ الٕضع :إجاسٚ الٕضع :* *   

  أع٢ً َٔ تازٜخ ايٛجا٠ ع٢ً إٔ حيدا تازٜخ ايٛضع َٔ د د٣ املطتػؿٝات .أع٢ً َٔ تازٜخ ايٛجا٠ ع٢ً إٔ حيدا تازٜخ ايٛضع َٔ د د٣ املطتػؿٝات .                    اااا 

  ( ٜهٕٛ األجس ايرٟ ٜدؾع يًُٛتؿ١ ؾرت٠ غٝابٗا بدجاش٠ ايٛضع ناآلتٞ : ( ٜهٕٛ األجس ايرٟ ٜدؾع يًُٛتؿ١ ؾرت٠ غٝابٗا بدجاش٠ ايٛضع ناآلتٞ :   11//2929) ) 

  ؿل   دجاش٠ ٚضع بدٕٚ أجس .ؿل   دجاش٠ ٚضع بدٕٚ أجس .) أ ( املٛتؿ١ اي  أَ ت أقٌ َٔ ض١ٓ   مد١َ اؾُع١ٝ اا ا) أ ( املٛتؿ١ اي  أَ ت أقٌ َٔ ض١ٓ   مد١َ اؾُع١ٝ اا ا

  األجس .األجس .  ــ) ب ( املٛتؿ١ اي  أَ ت ض١ٓ ؾأنثس   مد١َ اؾُع١ٝ اا اؿل   دجاش٠ ٚضع بٓص) ب ( املٛتؿ١ اي  أَ ت ض١ٓ ؾأنثس   مد١َ اؾُع١ٝ اا اؿل   دجاش٠ ٚضع بٓص

) ج ( املٛتؿ١ اي  أَ ت سالع ضٓٛات ؾأنثس ّٜٛ بد٤ ااجاش٠   مد١َ اؾُع١ٝ اا اؿل   دجاش٠ ) ج ( املٛتؿ١ اي  أَ ت سالع ضٓٛات ؾأنثس ّٜٛ بد٤ ااجاش٠   مد١َ اؾُع١ٝ اا اؿل   دجاش٠ 

  ٚضع بأجس ناٌَ .ٚضع بأجس ناٌَ .  اااا   

  بدٕٚ أجس ايٛازا٠   ايؿكس٠ ) أ ( َٔ َد٠ ااجاش٠ اجضتثٓا١ٝ٥ املكسز٠ . بدٕٚ أجس ايٛازا٠   ايؿكس٠ ) أ ( َٔ َد٠ ااجاش٠ اجضتثٓا١ٝ٥ املكسز٠ . ( ج ؼتطك َد٠ ااجاش٠ ( ج ؼتطك َد٠ ااجاش٠ 22//2929))

((  4141) ) املادٚ املادٚ 

 طِ أٜاّ غٝاب املٛتـ َسٔ زصسٝدٙ َسٔ ااجساشات ايعااٜس١ دذا قسدّ عسرزا          طِ أٜاّ غٝاب املٛتـ َسٔ زصسٝدٙ َسٔ ااجساشات ايعااٜس١ دذا قسدّ عسرزا           جيٛشجيٛشحضي الػٗاب :حضي الػٗاب :* *   

تكبً٘ اؾُع١ٝ ج أَا دذا مل ٜهٔ ي٘ زصٝد َٔ ااجاشات ؾتحتطسك غٝابسا  بعسرز ج ٜطستحل عٓٗسا      تكبً٘ اؾُع١ٝ ج أَا دذا مل ٜهٔ ي٘ زصٝد َٔ ااجاشات ؾتحتطسك غٝابسا  بعسرز ج ٜطستحل عٓٗسا      

        اتبا  ٜٚتِ مجع ضاعات غٝاب املٛتـ َٚعاًَتٗا ٚؾل ٖرٙ ايكاعد٠ . اتبا  ٜٚتِ مجع ضاعات غٝاب املٛتـ َٚعاًَتٗا ٚؾل ٖرٙ ايكاعد٠ . زز

  بعبعدادال الل الــــــــــالفصالفص
  

  عالٔات ٔالبدالتعالٔات ٔالبدالتالالالزٔاتب ٔالزٔاتب ٔ
  

  ((  4848املادٚ ) املادٚ ) 

  الزٔاتب الٕظٗفٗٛ :الزٔاتب الٕظٗفٗٛ :  **

((3131//11        ِ ِ        ( ٜهٕٛ ايساتك ع٢ً أضاع املستبس١ ايٛتٝؿٝس١ ٚايدزجس١ ايس  ٜػسػًٗا املٛتسـ طبكسا  يطسً                 ( ٜهٕٛ ايساتك ع٢ً أضاع املستبس١ ايٛتٝؿٝس١ ٚايدزجس١ ايس  ٜػسػًٗا املٛتسـ طبكسا  يطسً

املًحل بٗرٙ ايال٥ح١ ٚأهٔ اجضتثٓا٤ َٔ ذيو    اجت تكت ٝٗا َصًح١ ايعٌُ املًحل بٗرٙ ايال٥ح١ ٚأهٔ اجضتثٓا٤ َٔ ذيو    اجت تكت ٝٗا َصًح١ ايعٌُ   ايسٚاتكايسٚاتكاااا   

  ٚبعد َٛاؾك١ فًظ ااااز٠ .ٚبعد َٛاؾك١ فًظ ااااز٠ .  اااا   

( ٜعني املٛتـ ع٢ً أٍٚ َسبٛش املستب١ ٚجيٛش ؼدٜد املستك فا جياٚش بدا١ٜ املسبٛش   ( ٜعني املٛتـ ع٢ً أٍٚ َسبٛش املستب١ ٚجيٛش ؼدٜد املستك فا جياٚش بدا١ٜ املسبٛش     22//3131) ) 

٠٤ ماص١ ٚبػسش أج جياٚش َستك ٠٤ ماص١ ٚبػسش أج جياٚش َستك  اي١ تٛؾس مرب٠ يد٣ املٛتـ   أعُاٍ ضابك١ أٚ نؿا اي١ تٛؾس مرب٠ يد٣ املٛتـ   أعُاٍ ضابك١ أٚ نؿا          اااا   

  ايتعٝني ْٗا١ٜ َسبٛش املستب١ ايٛتٝؿ١ٝ .ايتعٝني ْٗا١ٜ َسبٛش املستب١ ايٛتٝؿ١ٝ .      اااا   
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  ( ٜطتحل املٛتـ زاتب٘ اعتبازا  َٔ َباغست٘ ايعٌُ ٜٚصسف   ْٗا١ٜ نٌ غٗس ٖقسٟ .( ٜطتحل املٛتـ زاتب٘ اعتبازا  َٔ َباغست٘ ايعٌُ ٜٚصسف   ْٗا١ٜ نٌ غٗس ٖقسٟ .  33//3131) ) 

  ( ج جيٛش  طِ أٟ َبًؼ َٔ زاتك املٛتـ دج   اؿاجت ايتاي١ٝ :( ج جيٛش  طِ أٟ َبًؼ َٔ زاتك املٛتـ دج   اؿاجت ايتاي١ٝ :  44//3131) ) 

  ديٝ٘ شٜاا٠ عٔ  ك٘ ع٢ً أج ٜصٜد َا حيطِ عًٝ٘ عٔ سًث ايساتك .ديٝ٘ شٜاا٠ عٔ  ك٘ ع٢ً أج ٜصٜد َا حيطِ عًٝ٘ عٔ سًث ايساتك .اضرتااا ايطًـ أٚ َا اؾع اضرتااا ايطًـ أٚ َا اؾع --11

  أقطاش ايتأَٝٓات اججتُاع١ٝ املطتحك١ ع٢ً املٛتـ ايطعٛاٟ .أقطاش ايتأَٝٓات اججتُاع١ٝ املطتحك١ ع٢ً املٛتـ ايطعٛاٟ .  --22

  ايػساَات اي  تٛقع ع٢ً املٛتـ بطبك املأايؿات اي  ٜستهبٗا .ايػساَات اي  تٛقع ع٢ً املٛتـ بطبك املأايؿات اي  ٜستهبٗا .  --33

  اضتٝؿا٤ أٜ سابت عهِ ق ا٥ٞ ع٢ً أج ٜصٜد َا حيطِ عٔ سًث ايساتك .اضتٝؿا٤ أٜ سابت عهِ ق ا٥ٞ ع٢ً أج ٜصٜد َا حيطِ عٔ سًث ايساتك .  --44

    ج ٜطتحل املٛتـ زاتبا  عسٔ األٜساّ ايس  ج ٜباغسس    ج ٜطتحل املٛتـ زاتبا  عسٔ األٜساّ ايس  ج ٜباغسس      ١١( َع َساعا٠ َا تك ٞ ب٘ ٖرٙ ايال٥ح( َع َساعا٠ َا تك ٞ ب٘ ٖرٙ ايال٥ح55//3131) ) 

  عًُ٘ ؾٝٗا .عًُ٘ ؾٝٗا .        اااا   

  ( (   4242املادٚ ) املادٚ ) 

  العالٔات :العالٔات :* *   

((3232//11    ٍ ٍ    ( أسسٓ  املٛتسسـ عسسال٠ٚ اٚزٜسس١ ضسس١ٜٛٓ ٚؾكسسا  ملستبتسس٘ ايٛتٝؿٝسس١ ايسس  ٜػسسػًٗا  طسسك جسسدٚ                       ( أسسٓ  املٛتسسـ عسسال٠ٚ اٚزٜسس١ ضسس١ٜٛٓ ٚؾكسسا  ملستبتسس٘ ايٛتٝؿٝسس١ ايسس  ٜػسسػًٗا  طسسك جسسدٚ

  اٍ املطتٓدات ٚتٛؾس ااَهاْٝات   املٝصا١ْٝ املعتُسد٠ ؾسال تعتسرب    اٍ املطتٓدات ٚتٛؾس ااَهاْٝات   املٝصا١ْٝ املعتُسد٠ ؾسال تعتسرب    ايدزجات ٚبعد اضتهُايدزجات ٚبعد اضتهُ    اااا  

  ..٘ ٘  كا  ديصاَٝا  ع٢ً اؾُع١ٝ ايٛؾا٤ ب كا  ديصاَٝا  ع٢ً اؾُع١ٝ ايٛؾا٤ ب    اااا   

  ( غسٚش َٓ  ايعال٠ٚ :( غسٚش َٓ  ايعال٠ٚ :  22//3232) ) 

َٔ َٔ   ((  33//1616املاا٠ ) املاا٠ )   ( إٔ ٜهٕٛ املٛتـ أا٣ عًُ٘ بهؿا٠٤ طبكا  ملعاٜري األاا٤ املػاز ديٝٗا  ( إٔ ٜهٕٛ املٛتـ أا٣ عًُ٘ بهؿا٠٤ طبكا  ملعاٜري األاا٤ املػاز ديٝٗا    11) ) 

  إٔ ٜهٕٛ  اصال    ايتكسٜس ع٢ً ازج١ ) جٝد ( ع٢ً األقٌ .إٔ ٜهٕٛ  اصال    ايتكسٜس ع٢ً ازج١ ) جٝد ( ع٢ً األقٌ .  ٖرٙ ايال٥ح١ ع٢ًٖرٙ ايال٥ح١ ع٢ً  اااا   

    ع٢ً آمس عال٠ٚ  صٌ عًٝٗا بػسش عدّع٢ً آمس عال٠ٚ  صٌ عًٝٗا بػسش عدّ  ض١ٓض١ٓ  ع٢ً تعٝٝٓ٘ أٚع٢ً تعٝٝٓ٘ أٚ  ضت١ أغٗسضت١ أغٗس( إٔ ٜهٕٛ قد أَ ٢ ( إٔ ٜهٕٛ قد أَ ٢   22) ) 

  َسبٛش ايٛتٝؿ١ٝ اي  ٜػػًٗا .َسبٛش ايٛتٝؿ١ٝ اي  ٜػػًٗا . ػاٚشػاٚشاااا   

  ( ٜطتحل املٛتـ ايعال٠ٚ ايط١ٜٛٓ َع زاتك غٗس قسّ َٔ نٌ عاّ .( ٜطتحل املٛتـ ايعال٠ٚ ايط١ٜٛٓ َع زاتك غٗس قسّ َٔ نٌ عاّ .  33) ) 

                            ((% % 55ايعسسال٠ٚ ٚؾكسسا  ألصسسٌ زاتسسك ايدزجسس١ األٚ  يًُستبسس١  طسسك ايطسسًِ بٓطسسب١ )         ايعسسال٠ٚ ٚؾكسسا  ألصسسٌ زاتسسك ايدزجسس١ األٚ  يًُستبسس١  طسسك ايطسسًِ بٓطسسب١ )           ( ؼتطسسك ( ؼتطسسك   44) ) 

ٚ  )   % (% (44) ) ٚ  ٚ    يتكدٜس ممتاشيتكدٜس ممتاشاااا    ٚ  ) يتكدٜس جٝدجدا      % ( يتكدٜس جٝد .% ( يتكدٜس جٝد .33يتكدٜس جٝدجدا   

  ٜتقاٚش غٝاب املٛتـ مخط١ عػس َٜٛا    ايط١ٓ .ٜتقاٚش غٝاب املٛتـ مخط١ عػس َٜٛا    ايط١ٓ .  أجأج( (   55) ) 

  ْطب١ ايعال٠ٚ اي  متٓ  يًُٛتـ .ْطب١ ايعال٠ٚ اي  متٓ  يًُٛتـ .( ٜعترب تكسٜس األاا٤ ايٛتٝؿٞ أضاضا  يتكدٜس ( ٜعترب تكسٜس األاا٤ ايٛتٝؿٞ أضاضا  يتكدٜس   33//3232) ) 
  

  

  ((  4444املادٚ ) املادٚ ) 

  البدالت :البدالت :* * 

٘ ( ضسساعات َٜٛٝسسا  ( ضسساعات َٜٛٝسسا    88املتعاقسسد َعسس٘ ) املتعاقسسد َعسس٘ )   ايطسسعٛاٟايطسسعٛاٟ  ( أسسٓ  املٛتسسـ( أسسٓ  املٛتسسـ11//3333)) ٘ بسسدٍ اْتكسساٍ  طسسك َستبتسس                    بسسدٍ اْتكسساٍ  طسسك َستبتسس

  َسا مل تسٛؾس يس٘ اؾُعٝس١ ٚضس١ًٝ          َسا مل تسٛؾس يس٘ اؾُعٝس١ ٚضس١ًٝ            ٜػسػًٗا ٚطبكسا  ؾسدٍٚ املساتسك ٚايسدزجات     ٜػسػًٗا ٚطبكسا  ؾسدٍٚ املساتسك ٚايسدزجات       ايٛتٝؿ١ٝ اي ايٛتٝؿ١ٝ اي     اااا   

  ااجاشات .ااجاشات .   ايبدٍ عٔ ؾرت٠ايبدٍ عٔ ؾرت٠  ٚج حيل يًُٛتـ إٔ ٜتكاض٢ٚج حيل يًُٛتـ إٔ ٜتكاض٢  كاٍكاٍاجْتاجْت    اااا  
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  اآلت١ٝ :اآلت١ٝ :  ( ضاعات َٜٛٝا  أٚ  طك ْه ايعكد ترانس ايطؿس اؾٟٛ( ضاعات َٜٛٝا  أٚ  طك ْه ايعكد ترانس ايطؿس اؾٟٛ  88( ٜؤَٔ يًُتعاقد َع٘ ) ( ٜؤَٔ يًُتعاقد َع٘ ) 22//3333))

ٔ        بب( ترنس٠ ذٖاب ٚعٛا٠ ( ترنس٠ ذٖاب ٚعٛا٠ 11)) ٔ        ايدزج١ ايطٝا ١ٝ د  أقسسب َ ساز اٚيسٞ ببًسدٙ بعسد َسسٚز ضسٓتني َس                 ايدزج١ ايطٝا ١ٝ د  أقسسب َ ساز اٚيسٞ ببًسدٙ بعسد َسسٚز ضسٓتني َس

   ٛش اي  تساٖا اؾُع١ٝ . ٛش اي  تساٖا اؾُع١ٝ .ع٢ً اـع٢ً اـج ج تازٜخ تعٝٝٓ٘ تازٜخ تعٝٝٓ٘ اااا 

          تصسف ايترانس    اٍ متتع املٛتـ بايطسؿس   دجاشتس٘ أَسا    ايس١ تسسانِ ااجساشات      تصسف ايترانس    اٍ متتع املٛتـ بايطسؿس   دجاشتس٘ أَسا    ايس١ تسسانِ ااجساشات        ((  22) ) 

ألضباب تعٛا يًُٛتـ ْؿط٘ ؾال حيل ي٘ امل ايب١ بتعٜٛض ايترانس عٔ ايطس١ٓ أٚ ايطسٓٛات   ألضباب تعٛا يًُٛتـ ْؿط٘ ؾال حيل ي٘ امل ايب١ بتعٜٛض ايترانس عٔ ايطس١ٓ أٚ ايطسٓٛات   اااا   

    ١ .١ .ايطابك١ اي  مل ٜتُتع ؾٝٗا بدجاشت٘ ايط١ٜٛٓ املطتحكايطابك١ اي  مل ٜتُتع ؾٝٗا بدجاشت٘ ايط١ٜٛٓ املطتحك  اااا   

                اااا   ترنس٠ عٛا٠ يبًدٙ   ْٗا١ٜ َد٠ ايعكد باضتثٓا٤ َٔ تٓكٌ نؿايت٘ د  ج١ٗ أمس٣   ْٗا١ٜ ترنس٠ عٛا٠ يبًدٙ   ْٗا١ٜ َد٠ ايعكد باضتثٓا٤ َٔ تٓكٌ نؿايت٘ د  ج١ٗ أمس٣   ْٗا١ٜ ( ( 33))

  َد٠ عكدٙ .َد٠ عكدٙ . ااا

  عٓٗا .عٓٗا .  ا ا ( دذا ق ٢ املٛتـ دجاشت٘ اامٌ املًُه١ ؾال ٜطتحل ترنس٠ ٚج تعٜٛ ( دذا ق ٢ املٛتـ دجاشت٘ اامٌ املًُه١ ؾال ٜطتحل ترنس٠ ٚج تعٜٛ 44))

                ٠ عًس٢ اـ سٛش ايس    ٠ عًس٢ اـ سٛش ايس    ( دذا ضاؾس املٛتـ بٛض١ًٝ غري اي سا٥س٠ ؾٝعسٛض بٓصسـ قُٝس١ ايتسرنس     ( دذا ضاؾس املٛتـ بٛض١ًٝ غري اي سا٥س٠ ؾٝعسٛض بٓصسـ قُٝس١ ايتسرنس     55))

  تساٖا اؾُع١ٝ .تساٖا اؾُع١ٝ .اااا 

    األٍٚ ٚاألمري عٔ تدبري أَانٔ اؿقص   ٚض١ًٝ ايٓكٌ املعتُد٠ .األٍٚ ٚاألمري عٔ تدبري أَانٔ اؿقص   ٚض١ًٝ ايٓكٌ املعتُد٠ .  املٛتـ ٖٛ املطؤٍٚاملٛتـ ٖٛ املطؤٍٚ( (   66) ) 

((3333//33  ّ ّ  ( ٜصسسسف يًُٛتسسـ املٓتسسدب اامسسٌ املًُهسس١   َُٗسس١ زمسٝسس١ بسسدٍ اْتسسداب عسسٔ نسسٌ ٜسسٛ               ( ٜصسسسف يًُٛتسسـ املٓتسسدب اامسسٌ املًُهسس١   َُٗسس١ زمسٝسس١ بسسدٍ اْتسسداب عسسٔ نسسٌ ٜسسٛ

              َسبٛش يهٌ َستب١َسبٛش يهٌ َستب١   َٔ ايساتك األضاضٞ ٚؾكا  ألٍَٚٔ ايساتك األضاضٞ ٚؾكا  ألٍٚ% ( % ( 55بٓطب١ ) بٓطب١ )   ٜك ٝ٘ مازج َكس عًُٜ٘ك ٝ٘ مازج َكس عًُ٘     اااا 

  َع اغرتاش اآلتٞ :َع اغرتاش اآلتٞ :     اااا 

                                ٚأزبعسسني نسسٝال  ٚأزبعسسني نسسٝال      ؿًت١ؿًت١طسسطسس( أج تكسسٌ َطسساؾ١ ايبًسسد املٓتسسدب ديٝسس٘ عسسٔ مثسساْني نسسٝال    اي سسسم امل  ( أج تكسسٌ َطسساؾ١ ايبًسسد املٓتسسدب ديٝسس٘ عسسٔ مثسساْني نسسٝال    اي سسسم امل  11))

  ؿًت١ .ؿًت١ .ططاي سم غري املاي سم غري امل   اااا

  املطاؾ١ .املطاؾ١ .( أج تهٕٛ طبٝع١ عٌُ املٛتـ تكت ٞ ػاٚش ٖرٙ ( أج تهٕٛ طبٝع١ عٌُ املٛتـ تكت ٞ ػاٚش ٖرٙ 22))

( ٜصسف يًُٛتـ املٓتدب ترنس٠ ضؿس د  اؾ١ٗ املٓتدب ديٝٗا بايدزج١ ايطٝا ١ٝ َُٗسا  ( ٜصسف يًُٛتـ املٓتدب ترنس٠ ضؿس د  اؾ١ٗ املٓتدب ديٝٗا بايدزج١ ايطٝا ١ٝ َُٗسا  44//3333))

  نإ َطتٛاٙ ايٛتٝؿٞ أٚ تٛؾس ي٘ اؾُع١ٝ ٚض١ًٝ ْكٌ باي سم ايرب١ٜ .نإ َطتٛاٙ ايٛتٝؿٞ أٚ تٛؾس ي٘ اؾُع١ٝ ٚض١ًٝ ْكٌ باي سم ايرب١ٜ .        اااا   

  ((  4343املادٚ ) املادٚ ) 

١ ١ ٜػرتش يصسسف َهاؾسيت ايطساعات ااضساؾ١ٝ ٚبسدٍ اجْتسداب صسدٚز قسساز َسٔ َسدٜس اؾُعٝس           ٜػرتش يصسسف َهاؾسيت ايطساعات ااضساؾ١ٝ ٚبسدٍ اجْتسداب صسدٚز قسساز َسٔ َسدٜس اؾُعٝس           

  بايتهًٝـ بايعٌُ  طك اؿاج١ .  بايتهًٝـ بايعٌُ  طك اؿاج١ .  

  

  ((  4545املادٚ ) املادٚ ) 

  * بده رصًٕ جتدٖد اإلقاوٛ :* بده رصًٕ جتدٖد اإلقاوٛ :

% ( َسٔ زضسّٛ   % ( َسٔ زضسّٛ   5050يًعٌُ   اؾُع١ٝ َسٔ غسري ايطسعٛاٜني )    يًعٌُ   اؾُع١ٝ َسٔ غسري ايطسعٛاٜني )      املتؿسؽاملتؿسؽ    املعًِ ٚاملٛتـ  املعًِ ٚاملٛتـُٓ ُٓ ُُٜٜ( (   11//3535) ) 

  ػدٜد ااقا١َ بايػسٚش ايتاي١ٝ :ػدٜد ااقا١َ بايػسٚش ايتاي١ٝ :

  إٔ ٜٓه ايعكد َع٘ ع٢ً ذيو .إٔ ٜٓه ايعكد َع٘ ع٢ً ذيو .--11        
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  ض١ٓ   اـد١َ بػض ايٓ س عٔ َد٠ ايتقدٜد أٚ ٚقت٘ .ض١ٓ   اـد١َ بػض ايٓ س عٔ َد٠ ايتقدٜد أٚ ٚقت٘ .إٔ ٜهٕٛ املتعاقد قد أَ ٢ إٔ ٜهٕٛ املتعاقد قد أَ ٢ --22

  إٔ حيصٌ ع٢ً تكدٜس ج ٜكٌ عٔ ) جٝدجدا  (   آمس تكِٜٛ أاا٤ ٚتٝؿٞ . إٔ حيصٌ ع٢ً تكدٜس ج ٜكٌ عٔ ) جٝدجدا  (   آمس تكِٜٛ أاا٤ ٚتٝؿٞ . --33

( جيٛش َٓ  املتعاقد َع٘ ناٌَ زضّٛ ػدٜد ااقا١َ دذا نإ ؼت نؿاي١ اؾُع١ٝ أٚ ( جيٛش َٓ  املتعاقد َع٘ ناٌَ زضّٛ ػدٜد ااقا١َ دذا نإ ؼت نؿاي١ اؾُع١ٝ أٚ   22//3535) ) 

  ٜٓه ايعكد َع٘ ع٢ً ذيو .ٜٓه ايعكد َع٘ ع٢ً ذيو .َعازا  اا َٔ ج١ٗ تدؾع ي٘ زضّٛ ػدٜد ااقا١َ ٚبػسش إٔ َعازا  اا َٔ ج١ٗ تدؾع ي٘ زضّٛ ػدٜد ااقا١َ ٚبػسش إٔ 

  

  ((  4646املادٚ ) املادٚ ) 

أسسٓ  املتعاقسسد املتؿسسسؽ يًعُسسٌ   اؾُعٝسس١ َسسٔ غسسري ايطسسعٛاٜني بسسدٍ ضسسهٔ ٚؾسسل َسسا ٜسسٓه عًٝسس٘              أسسٓ  املتعاقسسد املتؿسسسؽ يًعُسسٌ   اؾُعٝسس١ َسسٔ غسسري ايطسسعٛاٜني بسسدٍ ضسسهٔ ٚؾسسل َسسا ٜسسٓه عًٝسس٘              

  ايعكد َع٘ . ايعكد َع٘ . 

  

  ((  4747املادٚ ) املادٚ ) 
  

ٜصدز فًظ ااااز٠ باقرتاح َٔ ايًق١ٓ ااااز١ٜ ج٥ح١ ايبدجت األمس٣ ٚحيدا ؾٝٗا ايؿ٦ات ايس   ٜصدز فًظ ااااز٠ باقرتاح َٔ ايًق١ٓ ااااز١ٜ ج٥ح١ ايبدجت األمس٣ ٚحيدا ؾٝٗا ايؿ٦ات ايس   

  بدٍ ٚغسٚط٘ .بدٍ ٚغسٚط٘ .تطتحل ايتطتحل اي
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  ثامنثامنالفصـــــل الالفصـــــل ال

  ) صمي رٔاتب العاومني () صمي رٔاتب العاومني (

  ((  4848املادٚ ) املادٚ ) 

  

( أعد ضًِ زٚاتك املٛتؿني ايطعٛاٜني ٚأمر بعسني اجعتبساز ايؿسٚقسات   تصسٓٝـ ايعساًَني      ( أعد ضًِ زٚاتك املٛتؿني ايطعٛاٜني ٚأمر بعسني اجعتبساز ايؿسٚقسات   تصسٓٝـ ايعساًَني        11//3838) )   

 طك َؤٖاليتِٗ ٚمرباتِٗ عٝث ٜع ٢ يًُٛتـ َا ٜها ٤ مربات٘ َٚؤٖالت٘ َع َس١ْٚ تا١َ َتا ١  طك َؤٖاليتِٗ ٚمرباتِٗ عٝث ٜع ٢ يًُٛتـ َا ٜها ٤ مربات٘ َٚؤٖالت٘ َع َس١ْٚ تا١َ َتا ١ 

ضُٔ املستب١ أٚ ايؿ١٦ ايٛتٝؿٝس١ ُٚقط سِ ايطسًِ د     ضُٔ املستب١ أٚ ايؿ١٦ ايٛتٝؿٝس١ ُٚقط سِ ايطسًِ د       يًُٛتـيًُٛتـ  اؾُع١ٝ   ؼدٜد ايساتك املٓاضكاؾُع١ٝ   ؼدٜد ايساتك املٓاضك  اااز٠اااز٠

مخط١ عػس َستب١ ٜبدأ َٔ األٚ  ٜٚستكٞ د  اـاَط١ عػس ٚ  نٌ َستب١ عػس ازجات ٚا تطك مخط١ عػس َستب١ ٜبدأ َٔ األٚ  ٜٚستكٞ د  اـاَط١ عػس ٚ  نٌ َستب١ عػس ازجات ٚا تطك 

ممثًس١   عسال٠ٚ ضس١ٜٛٓ متسٓ  يًُٛتسـ      ممثًس١   عسال٠ٚ ضس١ٜٛٓ متسٓ  يًُٛتسـ      ايؿازم بني أٍٚ َسبٛش ٚآمس َسبٛش ع٢ً أضاع ْطك ٦َٜٛس١  ايؿازم بني أٍٚ َسبٛش ٚآمس َسبٛش ع٢ً أضاع ْطك ٦َٜٛس١  

٢ ؾرت٠ عسد٠ ضسٓٛات قااَس١ ٚ طسك دَهاْٝسات اؾُعٝس١ َٚكسدزتٗا املايٝس١ ج ٚقسد ا تطسبت ْطسب١            ٢ ؾرت٠ عسد٠ ضسٓٛات قااَس١ ٚ طسك دَهاْٝسات اؾُعٝس١ َٚكسدزتٗا املايٝس١ ج ٚقسد ا تطسبت ْطسب١            عًعً

ايصٜسساا٠   ايساتسسك عًسس٢ أضسساع  صسسٍٛ غسساغٌ املستبسس١ عًسس٢ تكسسدٜس ممتسساش   تكٝسسِٝ األاا٤ ايسسٛتٝؿٞ    ايصٜسساا٠   ايساتسسك عًسس٢ أضسساع  صسسٍٛ غسساغٌ املستبسس١ عًسس٢ تكسسدٜس ممتسساش   تكٝسسِٝ األاا٤ ايسسٛتٝؿٞ    

% ( َٔ ايساتك األضاضٞ ٚعٓد  صٍٛ املٛتـ ع٢ً تكدٜس أقٌ ؾدٕ ايعال٠ٚ % ( َٔ ايساتك األضاضٞ ٚعٓد  صٍٛ املٛتـ ع٢ً تكدٜس أقٌ ؾدٕ ايعال٠ٚ 55ٚاعتربت ايعال٠ٚ بٓطب١ ) ٚاعتربت ايعال٠ٚ بٓطب١ ) 

ع املٛتـ د  اؿسس   ع املٛتـ د  اؿسس   ؾؾتطك بأقٌ مما ٚزا   جدٍٚ ايطًِ  طك تكسٜس األاا٤ ايٛتٝؿٞ ٖٚرا ٜدتطك بأقٌ مما ٚزا   جدٍٚ ايطًِ  طك تكسٜس األاا٤ ايٛتٝؿٞ ٖٚرا ٜدؼؼ

  ع٢ً ؼكٝل أع٢ً ْطب١   ايتكِٝٝ .ع٢ً ؼكٝل أع٢ً ْطب١   ايتكِٝٝ .

 ( (3838//22           ٔ ٔ         ( أعد ضًِ زٚاتك املسٛتؿني غسري ايطسعٛاٜني عٓسدَا ٜكت سٞ األَسس تػسػًِٝٗ ٚاجضستؿاا٠ َس                   ( أعد ضًِ زٚاتك املسٛتؿني غسري ايطسعٛاٜني عٓسدَا ٜكت سٞ األَسس تػسػًِٝٗ ٚاجضستؿاا٠ َس

  ايال٥ح١ َٔ قٛاعد تٓ ١ُٝٝ يًُتعاقدٜٔ .ايال٥ح١ َٔ قٛاعد تٓ ١ُٝٝ يًُتعاقدٜٔ .  مدَاتِٗ َع َساعا٠ َا تك ٞ ب٘ ٖرٙمدَاتِٗ َع َساعا٠ َا تك ٞ ب٘ ٖرٙ            اااا   

                              ٜتهٕٛ ضًِ زٚاتك املٛتؿني غري ايطعٛاٜني َٔ مخظ عػس٠ َستب١ ٚ  نٌ َستب١ عػسس  ٜتهٕٛ ضًِ زٚاتك املٛتؿني غري ايطعٛاٜني َٔ مخظ عػس٠ َستب١ ٚ  نٌ َستب١ عػسس  ( (   33//3838) ) 

  ازجات ٚحيتطك ايؿازم بني ايدزج١ ٚاي  تًٝٗا  طك ْطب١ ايعال٠ٚ ايط١ٜٛٓ .ازجات ٚحيتطك ايؿازم بني ايدزج١ ٚاي  تًٝٗا  طك ْطب١ ايعال٠ٚ ايط١ٜٛٓ .          اااا   

               اتسك املسٛتؿني غسري ايطسعٛاٜني ٖسٛ اؿسد األعًس٢ يساتسك نسٌ          اتسك املسٛتؿني غسري ايطسعٛاٜني ٖسٛ اؿسد األعًس٢ يساتسك نسٌ          ٜعترب آمس َسبٛش   ضًِ زٜٚعترب آمس َسبٛش   ضًِ زٚ( (   44//3838) ) 

               % ( بٓسا٤ً عًس٢  صسٛي٘ عًس٢     % ( بٓسا٤ً عًس٢  صسٛي٘ عًس٢     55َستب١ ع٢ً أضاع  صٍٛ املٛتـ ع٢ً عال٠ٚ ض١ٜٛٓ بٓطسب١ )  َستب١ ع٢ً أضاع  صٍٛ املٛتـ ع٢ً عال٠ٚ ض١ٜٛٓ بٓطسب١ )            اااا   

  تكدٜس ) ممتاش (   تكِٝٝ األاا٤ ايٛتٝؿٞ .تكدٜس ) ممتاش (   تكِٝٝ األاا٤ ايٛتٝؿٞ .          اااا   

% ( ٚعٔ % ( ٚعٔ 6565ك ايساتك   ايؿرت٠ ايصبا ١ٝ بٓطب١ ) ك ايساتك   ايؿرت٠ ايصبا ١ٝ بٓطب١ ) ( جيٛش تعٝني املٛتـ يؿرت٠ ٚا د٠ ٚحيتط( جيٛش تعٝني املٛتـ يؿرت٠ ٚا د٠ ٚحيتط  55//3838) )     

% ( َٔ زاتك املستب١ اي  ٜطتحكٗا  طك ضًِ ايسٚاتك ٚؾكا  ألٍٚ % ( َٔ زاتك املستب١ اي  ٜطتحكٗا  طك ضًِ ايسٚاتك ٚؾكا  ألٍٚ 6060ايؿرت٠ املطا١ٝ٥ بٓطب١ ) ايؿرت٠ املطا١ٝ٥ بٓطب١ )             اااا   

  َسبٛش يًُستب١ .َسبٛش يًُستب١ .            اااا   

                            ايسسٛتٝؿٞايسسٛتٝؿٞ ( ٜهسسٕٛ تثبٝسست نسسٌ َسسٔ ٜعُسسٌ باؾُعٝسس١ عٓسسد ايعُسسٌ بٗسسرٙ ايال٥حسس١   َطسستٛاٙ       ( ٜهسسٕٛ تثبٝسست نسسٌ َسسٔ ٜعُسسٌ باؾُعٝسس١ عٓسسد ايعُسسٌ بٗسسرٙ ايال٥حسس١   َطسستٛاٙ       66//3838))

   طك َؤٖالت٘ ٚنؿا٤ت٘ ٚحيدا امتصاص٘ طبكا  ملت ًبات ايعٌُ . طك َؤٖالت٘ ٚنؿا٤ت٘ ٚحيدا امتصاص٘ طبكا  ملت ًبات ايعٌُ .      اااا   



 111 



 112 



 113 

  تادعتادعالفصـــــل الالفصـــــل ال

  املهافأٚ التشجٗعٗٛاملهافأٚ التشجٗعٗٛ

  ((  4949املادٚ ) املادٚ ) 

٠ ااْتساج أٚ  ٠ ااْتساج أٚ  متٓ  املهاؾأ٠ يًُٛتؿني ايرٜٔ ٜثبتٕٛ ْػاطا  ٚدمالصا  ٚنؿا٠٤ بػهٌ ٜسؤاٟ د  شٜساا  متٓ  املهاؾأ٠ يًُٛتؿني ايرٜٔ ٜثبتٕٛ ْػاطا  ٚدمالصا  ٚنؿا٠٤ بػهٌ ٜسؤاٟ د  شٜساا  

  ايرٜٔ ٜطتحدسٕٛ أضايٝك جدٜد٠   ايعٌُ تؤاٟ د  زؾع ايهؿا٠٤ ٚاي اق١ ٚااْتاج١ٝ يًقُع١ٝ .ايرٜٔ ٜطتحدسٕٛ أضايٝك جدٜد٠   ايعٌُ تؤاٟ د  زؾع ايهؿا٠٤ ٚاي اق١ ٚااْتاج١ٝ يًقُع١ٝ .

( متٓ  املهاؾأ٠  طك تكدٜس فًظ ااااز٠ اضتحكام املٛتـ اا بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ ايسس٥ٝظ  ( متٓ  املهاؾأ٠  طك تكدٜس فًظ ااااز٠ اضتحكام املٛتـ اا بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ ايسس٥ٝظ    11//3939) ) 

  املباغس عٔ طسٜل َدٜس اؾُع١ٝ .املباغس عٔ طسٜل َدٜس اؾُع١ٝ .            اااا   

أضاضسا  ٜطستٓد ديٝس٘   َسٓ                 أضاضسا  ٜطستٓد ديٝس٘   َسٓ                   اا٤ ايٛتٝؿٞ املٓصٛ  عًٝٗا   ٖسرٙ ايال٥حس١  اا٤ ايٛتٝؿٞ املٓصٛ  عًٝٗا   ٖسرٙ ايال٥حس١  ( تعترب تكازٜس األ( تعترب تكازٜس األ  22//3939) ) 

  ..  املهاؾأ٠ املرنٛز٠املهاؾأ٠ املرنٛز٠                ا   

  

  ( (   3131املادٚ ) املادٚ ) 

  ::  تصٍٗف املهافأٚتصٍٗف املهافأٚ

  ( تصٓـ املهاؾأ٠ د  ؾ٦تني :( تصٓـ املهاؾأ٠ د  ؾ٦تني :  11//4040) ) 

  أٔاًل : املهافأٚ املعٍٕٖٛ :أٔاًل : املهافأٚ املعٍٕٖٛ :ا

  نتاب ايثٓا٤ ٚايػهس .نتاب ايثٓا٤ ٚايػهس .--11        

  بدٕٚ أجس ٚج تعترب قاطع١ يًأد١َ .بدٕٚ أجس ٚج تعترب قاطع١ يًأد١َ .  َٓ  دجاش٠ دضاؾ١َٝٓ  دجاش٠ دضاؾ١ٝ--22        

  ثاًٌٗا : املهافأٚ املادٖٛ ِٔ٘ نالتال٘ :ثاًٌٗا : املهافأٚ املادٖٛ ِٔ٘ نالتال٘ :

  ايعال٠ٚ ٚايرتق١ٝ اجضتثٓا١ٝ٥ .ايعال٠ٚ ٚايرتق١ٝ اجضتثٓا١ٝ٥ .--11

  َهاؾأ٠ ااْتاج .َهاؾأ٠ ااْتاج .--22

  اانساَٝات ااضاؾ١ٝ .اانساَٝات ااضاؾ١ٝ .--33

  َهاؾأ٠ اجمرتاع .َهاؾأ٠ اجمرتاع .--44

  َٓ  ترانس ضؿس .َٓ  ترانس ضؿس .--55

  َٓ  دجاش٠ دضاؾ١ٝ بأجس .َٓ  دجاش٠ دضاؾ١ٝ بأجس .--66

  ح٘ املهاؾأ٠ املرنٛز٠ .ح٘ املهاؾأ٠ املرنٛز٠ .ج ٜٓ س ألٟ طًك ٜكدَ٘ املٛتـ فٓج ٜٓ س ألٟ طًك ٜكدَ٘ املٛتـ فٓ( (   22//4040) ) 
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  اٌتّاٞ اخلدوٛاٌتّاٞ اخلدوٛ

  ( (   3838املادٚ ) املادٚ ) 

  تٓتٗٞ مد١َ املٛتـ بأ د األضباب اآلت١ٝ :تٓتٗٞ مد١َ املٛتـ بأ د األضباب اآلت١ٝ :

  ( اْتٗا٤ َد٠ ايعكد ا دا املد٠ .( اْتٗا٤ َد٠ ايعكد ا دا املد٠ .  11) ) 

  ( اضتكاي١ املٛتـ .( اضتكاي١ املٛتـ .  22) ) 

نثس َسٔ  نثس َسٔ  دذا تػٝك املٛتـ إٚ ضبك َػسٚع أنثس َٔ عػسٜٔ َٜٛا  مالٍ ايط١ٓ ايٛا د٠ أٚ أدذا تػٝك املٛتـ إٚ ضبك َػسٚع أنثس َٔ عػسٜٔ َٜٛا  مالٍ ايط١ٓ ايٛا د٠ أٚ أ  ((  33) ) 

يًُٛتسـ بعسد غٝابس٘    يًُٛتسـ بعسد غٝابس٘    عػس٠ أٜاّ َتتاي١ٝ ع٢ً إٔ ٜطبل ايؿصٌ دْراز نتابٞ َٔ َسدٜس اؾُعٝس١   عػس٠ أٜاّ َتتاي١ٝ ع٢ً إٔ ٜطبل ايؿصٌ دْراز نتابٞ َٔ َسدٜس اؾُعٝس١   اااا   

  عػس٠ أٜاّ   اؿاي١ األٚ  ٚاْك اع٘ مخط١ أٜاّ   اؿاي١ ايثا١ْٝ .عػس٠ أٜاّ   اؿاي١ األٚ  ٚاْك اع٘ مخط١ أٜاّ   اؿاي١ ايثا١ْٝ .

  ؾطخ ايعكد أل د األضباب ايٛازا٠   املاا٠ ) ايثُإْٛ ( َٔ ْ اّ ايعٌُ .ؾطخ ايعكد أل د األضباب ايٛازا٠   املاا٠ ) ايثُإْٛ ( َٔ ْ اّ ايعٌُ .  ((  44) ) 

  ت٘ املسض١ٝ ٚاجعتٝاا١ٜ .ت٘ املسض١ٝ ٚاجعتٝاا١ٜ .ااعٔ عًُ٘ ملسض٘ ْٚؿاذ دجاشعٔ عًُ٘ ملسض٘ ْٚؿاذ دجاش( اْك اع املٛتـ ( اْك اع املٛتـ   55))

  عٔ أاا٤ عًُ٘ ٜٚثبت ذيو بتكسٜس طيب َعتُد .عٔ أاا٤ عًُ٘ ٜٚثبت ذيو بتكسٜس طيب َعتُد .( عقص املٛتـ نًٝا  ( عقص املٛتـ نًٝا    66) ) 

  ( ايؿصٌ َٔ اـد١َ .( ايؿصٌ َٔ اـد١َ .  77) ) 

  ( ايٛؾا٠ .( ايٛؾا٠ .  88) ) 

    ( اؿهِ ع٢ً املٛتـ بعكٛب١ عٔ جسأ١ ك١ً بايػسف ٚاألَا١ْ .( اؿهِ ع٢ً املٛتـ بعكٛب١ عٔ جسأ١ ك١ً بايػسف ٚاألَا١ْ .  99) ) 

  ااااز٠ متدٜد مدَت٘ .ااااز٠ متدٜد مدَت٘ .  ( بًٛؽ املٛتـ ضتني ض١ٓ ٚجيٛش جملًظ( بًٛؽ املٛتـ ضتني ض١ٓ ٚجيٛش جملًظ  1010) ) 

أٚ دقاَتس٘ أٚ عسدّ ػدٜسدٖا أٚ    أٚ دقاَتس٘ أٚ عسدّ ػدٜسدٖا أٚ    ( دذا أيػت ايطً ات اؿه١َٝٛ املأتص١ زمص١ عٌُ املٛتسـ  ( دذا أيػت ايطً ات اؿه١َٝٛ املأتص١ زمص١ عٌُ املٛتسـ    1111) ) 

  دبعااٙ عٔ ايبالا بايٓطب١ يػري ايطعٛاٜني .دبعااٙ عٔ ايبالا بايٓطب١ يػري ايطعٛاٜني .

  ((  3232املادٚ ) املادٚ ) 

    األ ٛاٍ اي  تت ًك تٛجٝ٘ دم از يً سف اآلمس بؿطخ ايعكد أٚ دْٗا٥٘ ٜساع٢ اآلتٞ :  األ ٛاٍ اي  تت ًك تٛجٝ٘ دم از يً سف اآلمس بؿطخ ايعكد أٚ دْٗا٥٘ ٜساع٢ اآلتٞ :

  ٕٛ اام از م ٝا  .ٕٛ اام از م ٝا  .( إٔ ٜه( إٔ ٜه  11) ) 

  ( إٔ ٜهٕٛ تطًِٝ اام از   َكس ايعٌُ ٜٚٛقع املسضٌ ديٝ٘ باضتالَ٘ َع تٛضٝ  تازٜخ اجضتالّ .( إٔ ٜهٕٛ تطًِٝ اام از   َكس ايعٌُ ٜٚٛقع املسضٌ ديٝ٘ باضتالَ٘ َع تٛضٝ  تازٜخ اجضتالّ .  22) ) 

( دذا اَتٓع املٛج٘ ديٝ٘ اام از عٔ اضتالَ٘ أٚ زؾض ايتٛقٝسع ؾتثبست ايٛاقعس١   ق سس زمسسٞ      ( دذا اَتٓع املٛج٘ ديٝ٘ اام از عٔ اضتالَ٘ أٚ زؾض ايتٛقٝسع ؾتثبست ايٛاقعس١   ق سس زمسسٞ        33) ) 

  ٜٛقع عًٝ٘ اسٓإ َٔ شَال٥٘   ايعٌُ .ٜٛقع عًٝ٘ اسٓإ َٔ شَال٥٘   ايعٌُ .

  ((  3434املادٚ ) املادٚ ) 

  ِ يًُٛتـ عٓد اْتٗا٤ مدَت٘ غٗاا٠ َٔ ٚاقع ًَـ مدَت٘ .ِ يًُٛتـ عٓد اْتٗا٤ مدَت٘ غٗاا٠ َٔ ٚاقع ًَـ مدَت٘ .ٜطًٜطً

  ((  3333املادٚ ) املادٚ ) 
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أٓ  املٛتـ عٓد اْتٗا٤ مدَت٘ ضٛا٤ بايؿصٌ أٚ اجضتكاي١ ناؾ١  كٛقس٘ املٓصسٛ  عًٝٗسا   عكسد     أٓ  املٛتـ عٓد اْتٗا٤ مدَت٘ ضٛا٤ بايؿصٌ أٚ اجضتكاي١ ناؾ١  كٛقس٘ املٓصسٛ  عًٝٗسا   عكسد     

  ايعٌُ .ايعٌُ .

  

  حادي رذرحادي رذرالالالفصـــــل الفصـــــل 

  

  املخالفات ٔاجلشاٞاتاملخالفات ٔاجلشاٞات

  ((  3535املادٚ ) املادٚ ) 

   ٘ ٘   ٜعد كايؿ١ تطتٛجك اؾسصا٤ املٓصسٛ  عًٝس   ٖسرٙ ايال٥حس١ ازتهساب املٛتسـ ؾعسال  َسٔ األؾعساٍ          ٖسرٙ ايال٥حس١ ازتهساب املٛتسـ ؾعسال  َسٔ األؾعساٍ          ٜعد كايؿ١ تطتٛجك اؾسصا٤ املٓصسٛ  عًٝس

  قصأ َٓٗا .قصأ َٓٗا .تتٚايرٟ ٜعترب جص٤ا  ج ٜٚايرٟ ٜعترب جص٤ا  ج ٜ  ١١ايال٥حايال٥حايٛازا٠ ظدٍٚ املأايؿات ٚاؾصا٤ات املًحل بٗرٙ ايٛازا٠ ظدٍٚ املأايؿات ٚاؾصا٤ات املًحل بٗرٙ 

  ((  3636املادٚ ) املادٚ ) 

  تصٓٝـ اؾصا٤ات اي  جيٛش تٛقٝعٗا ع٢ً املٛتـ :تصٓٝـ اؾصا٤ات اي  جيٛش تٛقٝعٗا ع٢ً املٛتـ :

٘      التٍبْٗ :التٍبْٗ :--أأ ٘    ٖٚٛ ترنري غؿٗٞ أٚ نتابٞ َٛج٘ يًُٛتسـ َسٔ قبسٌ ز٥ٝطس                     املباغسس ٜٚػساز ؾٝس٘ د    املباغسس ٜٚػساز ؾٝس٘ د      ٖٚٛ ترنري غؿٗٞ أٚ نتابٞ َٛج٘ يًُٛتسـ َسٔ قبسٌ ز٥ٝطس

  ٚايتكٝسد باألصسٍٛ املتبعس١      ٚايتكٝسد باألصسٍٛ املتبعس١      املأايؿ١ اي  ازتهبٗا املٛتـ ٜٚ ًك َٓ٘ ضسٚز٠ َساعسا٠ ايٓ ساّ   املأايؿ١ اي  ازتهبٗا املٛتـ ٜٚ ًك َٓ٘ ضسٚز٠ َساعسا٠ ايٓ ساّ         اااا

  أاا٤ ايٛاجك ايٛتٝؿٞ ٚعدّ ايعٛا٠ ملثٌ َا بدز َٓ٘ َطتكبال  .أاا٤ ايٛاجك ايٛتٝؿٞ ٚعدّ ايعٛا٠ ملثٌ َا بدز َٓ٘ َطتكبال  .    اااا 

ازتهبٗا َع يؿت ْ سٙ د  ازتهبٗا َع يؿت ْ سٙ د    ٖٛ نتاب ٜٛج٘ د  املٛتـ َٛضحا  ؾٝ٘ ْٛع املأايؿ١ اي ٖٛ نتاب ٜٛج٘ د  املٛتـ َٛضحا  ؾٝ٘ ْٛع املأايؿ١ اي   اإلٌذار :اإلٌذار :--بب

  دَهإ تعسض٘ ؾصا٤ أغد    اي١ اجضتُساز باملأايؿ١ أٚ ايعٛا٠ د  َثًٗا .دَهإ تعسض٘ ؾصا٤ أغد    اي١ اجضتُساز باملأايؿ١ أٚ ايعٛا٠ د  َثًٗا .  اااا   

ٛ :--جج ٛ :الػزاو ٚتهٕٛ عطِ ْطب١ َٔ األجس ايَٝٛٞ أٚ ْطب١ َٔ ايساتك ايػٗسٟ ٜرتاٚح بني أجس ّٜٛ ٚتهٕٛ عطِ ْطب١ َٔ األجس ايَٝٛٞ أٚ ْطب١ َٔ ايساتك ايػٗسٟ ٜرتاٚح بني أجس ّٜٛ   الػزاو

  ٚمخط١ أٜاّ   ايػٗس نحد أقص٢ .ٚمخط١ أٜاّ   ايػٗس نحد أقص٢ .اااا   

ٖٚٛ َٓع املٛتـ َٔ َصاٚي١ عًُ٘ مالٍ ؾرت٠ َع١ٓٝ َع  سَاْس٘ َسٔ   ٖٚٛ َٓع املٛتـ َٔ َصاٚي١ عًُ٘ مالٍ ؾرت٠ َع١ٓٝ َع  سَاْس٘ َسٔ       ::  جزجزاإلٖكاف عَ العىن بدُٔ أاإلٖكاف عَ العىن بدُٔ أ--دد

  أجسٙ مالٍ ٖرٙ ايؿرت٠ ع٢ً أج تتقاٚش َد٠ ااٜكاف مخط١ أٜاّ   ايػٗس ايٛا د .أجسٙ مالٍ ٖرٙ ايؿرت٠ ع٢ً أج تتقاٚش َد٠ ااٜكاف مخط١ أٜاّ   ايػٗس ايٛا د . اااا  

ـــ ـــِ ِ--  ٛ ــ ــالٔٚ الدٔرٖ ــٛ أٔ الع ــَ الرتقٗ ــاُ و ٛ  احلزو ــ ــالٔٚ الدٔرٖ ــٛ أٔ الع ــَ الرتقٗ ــاُ و                         ملسسد٠ أقصسساٖا ضسس١ٓ ٚا سسد٠ َسسٔ تسسازٜخ اضسستحكاقٗا أٚ    ملسسد٠ أقصسساٖا ضسس١ٓ ٚا سسد٠ َسسٔ تسسازٜخ اضسستحكاقٗا أٚ      : :   احلزو

  اؿصٍٛ عًٝٗا .اؿصٍٛ عًٝٗا .          اااا

: ٖٛ ؾطخ عكد املٛتـ عٓدَا ٜستهك ؾعال  أٚ أنثس َٔ األؾعساٍ ايسٛازا٠     : ٖٛ ؾطخ عكد املٛتـ عٓدَا ٜستهك ؾعال  أٚ أنثس َٔ األؾعساٍ ايسٛازا٠       لفصن وَ اخلدوٛلفصن وَ اخلدوٛاا  --ٔٔ

  ٖرٙ ايال٥ح١ .ٖرٙ ايال٥ح١ .اااا   

  ((  3737املادٚ ) املادٚ ) 

  تهٕٛ صال ١ٝ تٛقٝع اؾصا٤ات املٓصٛ  عًٝٗا   املاا٠ ايطابك١ ناآلتٞ :تهٕٛ صال ١ٝ تٛقٝع اؾصا٤ات املٓصٛ  عًٝٗا   املاا٠ ايطابك١ ناآلتٞ :

  ج ( ملدٜس اؾُع١ٝ .ج ( ملدٜس اؾُع١ٝ .--بب--ايؿكسات ) أايؿكسات ) أ--11

  ٚ ( جملًظ ااااز٠ بٓا٤ً ع٢ً ايعسض املكدّ َٔ َدٜس اؾُع١ٝ .ٚ ( جملًظ ااااز٠ بٓا٤ً ع٢ً ايعسض املكدّ َٔ َدٜس اؾُع١ٝ .  --ٖس ٖس   ––  ايؿكسات ) اايؿكسات ) ا--22

  جيك إٔ ٜتٓاضك اؾصا٤ املؿسٚض ع٢ً املٛتـ َع  قِ املأايؿ١ املستهب١ .جيك إٔ ٜتٓاضك اؾصا٤ املؿسٚض ع٢ً املٛتـ َع  قِ املأايؿ١ املستهب١ .--33
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                مل ٜعتُد َٔ َسدٜس اؾُعٝس١ أٚ فًسظ ااااز٠ نسٌ  طسك امتصاصس٘ عسدا       مل ٜعتُد َٔ َسدٜس اؾُعٝس١ أٚ فًسظ ااااز٠ نسٌ  طسك امتصاصس٘ عسدا         ج ٜعتد باؾصا٤ َاج ٜعتد باؾصا٤ َا--44

  ايتٓبٝ٘ ايػؿٗٞ .ايتٓبٝ٘ ايػؿٗٞ .اااا   

  

  ((  3838) ) املادٚ املادٚ 

ج جيٛش إٔ ٜٛقع أٟ جصا٤ ع٢ً املٛتـ دج بعد دبالغ٘ باملأايؿ١ املٓطسٛب١ ديٝس٘ ٚايتحكٝسل َعس٘ ٚمسساع      ج جيٛش إٔ ٜٛقع أٟ جصا٤ ع٢ً املٛتـ دج بعد دبالغ٘ باملأايؿ١ املٓطسٛب١ ديٝس٘ ٚايتحكٝسل َعس٘ ٚمسساع      

ع٘   ق سس ٜسٛاع   ًَؿس٘ اـسا  ٚخي سس املٛتسـ بايتسازٜخ ا سدا اجسسا٤ ايتحكٝسل           ع٘   ق سس ٜسٛاع   ًَؿس٘ اـسا  ٚخي سس املٛتسـ بايتسازٜخ ا سدا اجسسا٤ ايتحكٝسل           ااأقٛاي٘ ٚاؾأقٛاي٘ ٚاؾ

  َٚهاْ٘ نتاب١   َهإ عًُ٘ أٚ عٓٛاْ٘ ايثابت   ًَـ مدَت٘ .َٚهاْ٘ نتاب١   َهإ عًُ٘ أٚ عٓٛاْ٘ ايثابت   ًَـ مدَت٘ .

((  3939املادٚ ) املادٚ ) 

ٚمسساع  ٚمسساع    املأايؿس١ املٓطسٛب١ يًُٛتسـ      املأايؿس١ املٓطسٛب١ يًُٛتسـ      يًتحكٝليًتحكٝلملدٜس ااااز٠ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ اؿل   تهًٝـ َٔ ٜػا٤ ملدٜس ااااز٠ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ اؿل   تهًٝـ َٔ ٜػا٤ 

  ع٘ ٚدعداا ق س ٜٛاع   ًَـ املٛتـ َٚرنس٠ بٓتٝق١ ايتحكٝل ٚاقرتاح اؾصا٤ املٓاضك .ع٘ ٚدعداا ق س ٜٛاع   ًَـ املٛتـ َٚرنس٠ بٓتٝق١ ايتحكٝل ٚاقرتاح اؾصا٤ املٓاضك .ااأقٛاي٘ ٚاؾأقٛاي٘ ٚاؾ

  

  ((  5151املادٚ ) املادٚ ) 

نتػسساف املأايؿسس١ إٚ إٔ تكسسّٛ نتػسساف املأايؿسس١ إٚ إٔ تكسسّٛ ا٤ي١ ايتأاٜبٝسس١ يًُٛتسسـ بعسسد َ سسٞ سالسسسني َٜٛسسا  عًسس٢ ا ا٤ي١ ايتأاٜبٝسس١ يًُٛتسسـ بعسسد َ سسٞ سالسسسني َٜٛسسا  عًسس٢ ا طسسطسستطسسكر املتطسسكر امل

  اؾُع١ٝ باؽاذ أٟ َٔ دجسا٤ات ايتحكٝل َع٘ .اؾُع١ٝ باؽاذ أٟ َٔ دجسا٤ات ايتحكٝل َع٘ .

  

  ((  5858املادٚ ) املادٚ ) 

ٖس ( بعد ضت١ أغسٗس َسٔ تٛقٝسع    ٖس ( بعد ضت١ أغسٗس َسٔ تٛقٝسع      ––ا ا   ––ج ج   ––ب ب   ––تسؾع آساز اؾصا٤ املٛقع ع٢ً املٛتـ   ايؿكسات ) أ تسؾع آساز اؾصا٤ املٛقع ع٢ً املٛتـ   ايؿكسات ) أ 

  ٚ  .ٚ  .اؾصا٤ ٚ   اي١ ازتهاب٘ كايؿ١ مماس١ً ملأايؿت٘ ايطابك١ ؾدْٗا تطقٌ عًٝ٘ نُأايؿ١ أاؾصا٤ ٚ   اي١ ازتهاب٘ كايؿ١ مماس١ً ملأايؿت٘ ايطابك١ ؾدْٗا تطقٌ عًٝ٘ نُأايؿ١ أ

  

  ((  5252املادٚ ) املادٚ ) 

                    عٓسسد تعسسدا املأايؿسسات ايٓاغسس١٦ عسسٔ ؾعسسٌ ٚا سسد ٜهتؿسس٢ بسساؾصا٤ األغسسد َسسٔ بسسني اؾسسصا٤ات املكسسسز٠      عٓسسد تعسسدا املأايؿسسات ايٓاغسس١٦ عسسٔ ؾعسسٌ ٚا سسد ٜهتؿسس٢ بسساؾصا٤ األغسسد َسسٔ بسسني اؾسسصا٤ات املكسسسز٠      

    ٖرٙ ايال٥ح١ .  ٖرٙ ايال٥ح١ .
  

  ((  5454املادٚ ) املادٚ ) 

جملًظ ااااز٠ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ ؽؿٝـ اؾصا٤ املكسز يًُأايؿ١ اي  تستهك ألٍٚ َس٠ بػسسش إٔ ٜكسدّ   جملًظ ااااز٠ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ ؽؿٝـ اؾصا٤ املكسز يًُأايؿ١ اي  تستهك ألٍٚ َس٠ بػسسش إٔ ٜكسدّ   

  َٓ٘ بهتاب م ٞ َٛج٘ ملدٜس اؾُع١ٝ .َٓ٘ بهتاب م ٞ َٛج٘ ملدٜس اؾُع١ٝ .  املٛتـ اعترازٙ عُا بدزاملٛتـ اعترازٙ عُا بدز

  

  ((  5353املادٚ ) املادٚ ) 

خيصسسه يهسسٌ َٛتسسـ صسسحٝؿ١ جسسصا٤ات ٜسسدٕٚ ؾٝٗسسا ْسسٛع املأايؿسس١ ايسس  ازتهبٗسسا ٚتسسازٜخ ٚقٛعٗسسا   خيصسسه يهسسٌ َٛتسسـ صسسحٝؿ١ جسسصا٤ات ٜسسدٕٚ ؾٝٗسسا ْسسٛع املأايؿسس١ ايسس  ازتهبٗسسا ٚتسسازٜخ ٚقٛعٗسسا     

  ٚاؾصا٤ املٛقع عًٝ٘ ٚؼؿ  ٖرٙ ايصحٝؿ١   ًَـ مد١َ ايعاٌَ .ٚاؾصا٤ املٛقع عًٝ٘ ٚؼؿ  ٖرٙ ايصحٝؿ١   ًَـ مد١َ ايعاٌَ .



 117 

  

  

  ((  5555املادٚ ) املادٚ ) 

زٖا ٚاؾسصا٤ ايسرٟ ٜتعسسض يس٘    ايس١      زٖا ٚاؾسصا٤ ايسرٟ ٜتعسسض يس٘    ايس١      جيك دبالؽ املٛتـ نتاب١ فا ٚقع عًٝ٘ َٔ جصا٤ات َٚكسدا جيك دبالؽ املٛتـ نتاب١ فا ٚقع عًٝ٘ َٔ جصا٤ات َٚكسدا   

ايتهساز ٚدذا اَتٓع املٛتـ عٔ اضتالّ اام از أٚ زؾض ايتٛقٝع بايعًِ ؾٝحسز بسريو ق سس ٜٛقسع    ايتهساز ٚدذا اَتٓع املٛتـ عٔ اضتالّ اام از أٚ زؾض ايتٛقٝع بايعًِ ؾٝحسز بسريو ق سس ٜٛقسع    

  َٔ غاٖدٜٔ.َٔ غاٖدٜٔ.

  ((  5656املادٚ ) املادٚ ) 

جيٛش يًُٛتـ إٔ ٜت ًِ أَاّ دااز٠ اؾُع١ٝ َٔ أٟ جصا٤ ٜٛقسع عًٝس٘   مسالٍ سالسس١ أٜساّ َسٔ تسازٜخ        جيٛش يًُٛتـ إٔ ٜت ًِ أَاّ دااز٠ اؾُع١ٝ َٔ أٟ جصا٤ ٜٛقسع عًٝس٘   مسالٍ سالسس١ أٜساّ َسٔ تسازٜخ          

  ت ًُس٘   َٛعسد ج ٜتقساٚش سالسس١ أٜساّ َسٔ تسازٜخ          ت ًُس٘   َٛعسد ج ٜتقساٚش سالسس١ أٜساّ َسٔ تسازٜخ        ايبت ايبت ر عًٝ٘ ٚخي س بٓتٝق١ ر عًٝ٘ ٚخي س بٓتٝق١ ُ٘ بااجسا٤ املتأُ٘ بااجسا٤ املتأًًعع

  تكدِٜ ت ًُ٘ .تكدِٜ ت ًُ٘ .

  

  ((  5757املادٚ ) املادٚ ) 

تكٝد ايػساَات املٛقع١ ع٢ً املٛتؿني   ضقٌ ما  ٚتعسض  صًٝتٗا نٌ ض١ٓ ع٢ً فًظ ااااز٠ تكٝد ايػساَات املٛقع١ ع٢ً املٛتؿني   ضقٌ ما  ٚتعسض  صًٝتٗا نٌ ض١ٓ ع٢ً فًظ ااااز٠   

    يتكسٜس نٝؿ١ٝ ايتصسف ؾٝٗا . يتكسٜس نٝؿ١ٝ ايتصسف ؾٝٗا . 
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    رذررذر  ثانيثانيالال  الفصـــــلالفصـــــل

  

  جدٔه املخالفات ٔاجلشاٞات ٔوكدار وا حيضي وَ األجز الٕٗو٘جدٔه املخالفات ٔاجلشاٞات ٔوكدار وا حيضي وَ األجز الٕٗو٘

  

  رلالفات يف وٕاعٗد العىن :رلالفات يف وٕاعٗد العىن :  أٔاًل أٔاًل 
  

  ٌٕع املخالفٌٕٛع املخالفٛ  ًً
  ٔوكدار احلضئوكدار احلضي  عدد املخالفاتعدد املخالفات

88  22  44  33  

11  
( اقٝك١ إٚ ( اقٝك١ إٚ   1515ايتأمس عٔ َٛعد اؿ ٛز يًعٌُ يػا١ٜ ) ايتأمس عٔ َٛعد اؿ ٛز يًعٌُ يػا١ٜ ) 

  دذٕ أٚ عرز َكبٍٛدذٕ أٚ عرز َكبٍٛ
  %%2020  %%1010  %%55  دْراز نتابٞدْراز نتابٞ

22  
( اقٝك١ ( اقٝك١   1515د اؿ ٛز يًعٌُ أنثس َٔ ) د اؿ ٛز يًعٌُ أنثس َٔ ) ايتأمس عٔ َٛعايتأمس عٔ َٛع

  ( اقٝك١ إٚ دذٕ أٚ عرز َكبٍٛ( اقٝك١ إٚ دذٕ أٚ عرز َكبٍٛ  3030يػا١ٜ ) يػا١ٜ ) 
  %%2525  %%1515  %%1010  دْراز نتابٞدْراز نتابٞ

33  
( اقٝك١ ( اقٝك١   3030ايتأمس عٔ َٛعد اؿ ٛز يًعٌُ أنثس َٔ ) ايتأمس عٔ َٛعد اؿ ٛز يًعٌُ أنثس َٔ ) 

  أٚ عرز َكبٍٛأٚ عرز َكبٍٛ  ذٕذٕ( اقٝك١ إٚ د( اقٝك١ إٚ د  6060يػا١ٜ ) يػا١ٜ ) 
  ّٜٛ ناٌَّٜٛ ناٌَ  5050%%  2525%%  1515%%

44  
٢ ايطاع١ ٢ ايطاع١ ايتأمس عٔ َٛعد اؿ ٛز يًعٌُ ملد٠ تصٜد عًايتأمس عٔ َٛعد اؿ ٛز يًعٌُ ملد٠ تصٜد عً

  إٚ دذٕ أٚ عرز َكبٍٛإٚ دذٕ أٚ عرز َكبٍٛ
  ّٜٛ ناٌَّٜٛ ناٌَ  ّٜٛ ناٌَّٜٛ ناٌَ  5050%%  3030%%

55  
تسى ايعٌُ أٚ اجْصساف قبٌ َٝعاا اـسٚج إٚ دذٕ أٚ تسى ايعٌُ أٚ اجْصساف قبٌ َٝعاا اـسٚج إٚ دذٕ أٚ 

  ( اقٝك١( اقٝك١  1515عرز َكبٍٛ فا جياٚش ) عرز َكبٍٛ فا جياٚش ) 
  ّٜٛ ناٌَّٜٛ ناٌَ  %%2525  %%1010  دْراز نتابٞدْراز نتابٞ

66  
ايبكا٤   َكس ايعٌُ أٚ ايعٛا٠ ديٝ٘ بعد اْتٗا٤ َٛاعٝد ايبكا٤   َكس ايعٌُ أٚ ايعٛا٠ ديٝ٘ بعد اْتٗا٤ َٛاعٝد 

  ايعٌُ إٚ َربزايعٌُ إٚ َربز
  ّٜٛ ناٌَّٜٛ ناٌَ  %%2525  %%1010  دْراز نتابٞدْراز نتابٞ

  33  44  22  88  ثاًٌٗا : رلالفات تتعمل بتٍعٗي العىن :ثاًٌٗا : رلالفات تتعمل بتٍعٗي العىن :

  %%2525  %%1515  %%1010  دْراز نتابٞدْراز نتابٞ  اضتكباٍ شا٥سٜٔ   أَانٔ ايعٌُ إٚ دذٕ َٔ ااااز٠اضتكباٍ شا٥سٜٔ   أَانٔ ايعٌُ إٚ دذٕ َٔ ااااز٠  11

  %%2525  %%1515  %%1010  دْراز نتابٞدْراز نتابٞ  األنٌ   غري املهإ املعد أٚ املٝعاا ا دااألنٌ   غري املهإ املعد أٚ املٝعاا ا دا  22

  %%2525  %%1515  %%1010  دْراز نتابٞدْراز نتابٞ  ايّٓٛ أسٓا٤ ايعٌُايّٓٛ أسٓا٤ ايعٌُ  33

  سالس١ أٜاّسالس١ أٜاّ  َٜٛإَٜٛإ  ّّٜٜٛٛ  ْصـ ّْٜٛصـ ّٜٛ  ايّٓٛ   اؿاجت اي  تطتدعٞ ٜك ١ َطتُس٠ايّٓٛ   اؿاجت اي  تطتدعٞ ٜك ١ َطتُس٠  44

  ّّٜٜٛٛ  %%5050  %%2525  %%1010  ايتطهع أٚ ٚجٛا ايعاٌَ   غري قً٘ أسٓا٤ ايعٌُايتطهع أٚ ٚجٛا ايعاٌَ   غري قً٘ أسٓا٤ ايعٌُ  55

  ّٜٛ ناٌَّٜٛ ناٌَ  %%2525  %%1010  دْراز نتابٞدْراز نتابٞ  اضتعُاٍ اااتـ ألغساض ماص١ إٚ دذٕاضتعُاٍ اااتـ ألغساض ماص١ إٚ دذٕ  66

  َٜٛإَٜٛإ  ّّٜٜٛٛ  %%5050  %%2525  ايتالعك   بٝإ دسبات اؿ ٛزايتالعك   بٝإ دسبات اؿ ٛز  77

  َٜٛإَٜٛإ  ّّٜٜٛٛ  %%5050  %%2525  عدّ دطاع١ األٚاَس ايعاا١ٜ اـاص١ بايعٌُعدّ دطاع١ األٚاَس ايعاا١ٜ اـاص١ بايعٌُ  88

  َٜٛإَٜٛإ  ّّٜٜٛٛ  %%5050  %%2525  عدّ تٓؿٝر ايتعًُٝات املتعًك١ بايعٌُعدّ تٓؿٝر ايتعًُٝات املتعًك١ بايعٌُ  99
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  ٚجيٛش ايؿصٌ بعد املس٠ ايثايث١ٚجيٛش ايؿصٌ بعد املس٠ ايثايث١

  تابع كايؿات تٓ ِٝ ايعٌُ :تابع كايؿات تٓ ِٝ ايعٌُ :  **

1010  
ايتحسٜض ع٢ً كايؿ١ األٚاَس ٚايتعًُٝات اـ ١ٝ ايتحسٜض ع٢ً كايؿ١ األٚاَس ٚايتعًُٝات اـ ١ٝ 

  اـاص١ بايعٌُاـاص١ بايعٌُ

  مخط١ أٜاّمخط١ أٜاّ  ١ أٜا١ّ أٜاّسالسسالس  َٜٛإَٜٛإ  ّّٜٜٛٛ

  ٚجيٛش ايؿصٌ بعد املس٠ ايثايث١ٚجيٛش ايؿصٌ بعد املس٠ ايثايث١

1111  

أٚ ايتٗإٚ   ايعٌُ ايرٟ قد ٜٓػأ ضسز   أٚ ايتٗإٚ   ايعٌُ ايرٟ قد ٜٓػأ ضسز     ااُٖاٍااُٖاٍ

صح١ ايعاًَني أٚ ضالَتِٗ أٚ   املٛاا ٚاألجٗص٠ صح١ ايعاًَني أٚ ضالَتِٗ أٚ   املٛاا ٚاألجٗص٠ 

  ٚايطٝازاتٚايطٝازات

  --  مخط١ أٜاّمخط١ أٜاّ  أٜاّأٜاّ  سالس١سالس١  َٜٛإَٜٛإ

  ٚجيٛش ايؿصٌ بعد املس٠ ايثايث١ٚجيٛش ايؿصٌ بعد املس٠ ايثايث١

    ٚٚش ؾصً٘ بعد األش ؾصً٘ بعد األجيٛجيٛ  َٜٛإَٜٛإ  ايتدمني   أَانٔ ايعٌُايتدمني   أَانٔ ايعٌُ  1212

  33  44  22  88  : رلالفات تتعمل بضمٕك املٕظف أٔ العاون: رلالفات تتعمل بضمٕك املٕظف أٔ العاونلجًالجًاثاثا

  ايتػاجس َع ايصَال٤ أٚ د داع َػاغبات   قٌ ايعٌُايتػاجس َع ايصَال٤ أٚ د داع َػاغبات   قٌ ايعٌُ  11
  مخط١ أٜاّمخط١ أٜاّ  سالس١ أٜاّسالس١ أٜاّ  َٜٛإَٜٛإ  ّّٜٜٛٛ

  ٚجيٛش ايؿصٌ   املس٠ ايثايث١ٚجيٛش ايؿصٌ   املس٠ ايثايث١

  مخط١ أٜاّمخط١ أٜاّ  سالس١ أٜاّسالس١ أٜاّ  َٜٛإَٜٛإ  ّّٜٜٛٛ  ايتُازضايتُازض  22

  ايؿصٌايؿصٌ  مخط١ أٜاّمخط١ أٜاّ  سالس١ أٜاّسالس١ أٜاّ  ّّٜٜٛٛ  ص١ً   املٛاعٝد إٚ َربزص١ً   املٛاعٝد إٚ َربزعدّ تطًِٝ األَٛاٍ ا عدّ تطًِٝ األَٛاٍ ا   33

  جيٛش ؾصً٘جيٛش ؾصً٘  مخط١ أٜاّمخط١ أٜاّ  مجع دعاْات أٚ ْكٛا إٚ دذٕمجع دعاْات أٚ ْكٛا إٚ دذٕ  44

  سالس١ أٜاّسالس١ أٜاّ  َٜٛإَٜٛإ  ّّٜٜٛٛ  %%5050  ايتدمٌ   عٌُ يٝظ َٔ امتصاص٘ ٚمل ٜعٗد ديٝ٘ ب٘ايتدمٌ   عٌُ يٝظ َٔ امتصاص٘ ٚمل ٜعٗد ديٝ٘ ب٘  55

اضتعُاٍ ايطٝازات ٚاآلجت ٚاملعدات ٚاألجٗص٠ ألغساض اضتعُاٍ ايطٝازات ٚاآلجت ٚاملعدات ٚاألجٗص٠ ألغساض   66

  ماص١ إٚ دذٕماص١ إٚ دذٕ

  %%5050  %%2525  %%1010  ٞٞدْراز نتابدْراز نتاب

اااعا٤ نربا  ع٢ً ايسؤضا٤ أٚ ع٢ً ايصَال٤ مما ٜؤاٟ اااعا٤ نربا  ع٢ً ايسؤضا٤ أٚ ع٢ً ايصَال٤ مما ٜؤاٟ   77

  د  تع ٌٝ ايعٌُد  تع ٌٝ ايعٌُ

  جيٛش ؾصً٘ بعدٖاجيٛش ؾصً٘ بعدٖا  سالس١ أٜاّسالس١ أٜاّ

  جيٛش ؾصً٘ بعدٖاجيٛش ؾصً٘ بعدٖا  َٜٛإَٜٛإ  دْراز نتابٞدْراز نتابٞ  دؾػا٤ أضساز اؾُع١ٝ أٚ تػٜٛ٘ مسعتٗادؾػا٤ أضساز اؾُع١ٝ أٚ تػٜٛ٘ مسعتٗا  88

  تٓ ٝـ اآلجت ٚصٝاْتٗا ٚعدّ ايتبًٝؼ عُا   تٓ ٝـ اآلجت ٚصٝاْتٗا ٚعدّ ايتبًٝؼ عُا   ااُٖاٍااُٖاٍ  99

  بٗا َٔ مًٌبٗا َٔ مًٌ

  سالس١ أٜاّسالس١ أٜاّ  َٛإَٛإٜٜ  ّّٜٜٛٛ  5050%%

  َٜٛإَٜٛإ  ّّٜٜٛٛ  %%5050  %%2020  ٚتسى ايعٌُٚتسى ايعٌُ  قسا٠٤ ايصحـ ٚاجملالت أسٓا٤ ايدٚاّقسا٠٤ ايصحـ ٚاجملالت أسٓا٤ ايدٚاّ  1010

   حيطِ أجسٙ .حيطِ أجسٙ .  باجْصسافباجْصسافشَٔ ايتأمس أٚ ايتبهري شَٔ ايتأمس أٚ ايتبهري  
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رذررذر  الثالثالثالثالفصـــــل الفصـــــل           
  

  أحهاً ختاوٗٛأحهاً ختاوٗٛ

  

  ((  5858املادٚ ) املادٚ ) 

ااز٠ بٓسا٤ً عًس٢ اقسرتاح َسٔ َسدٜس      ااز٠ بٓسا٤ً عًس٢ اقسرتاح َسٔ َسدٜس      ج جيٛش تعدٌٜ أٟ بٓد َٔ بٓٛا ٖرٙ ايال٥ح١ دج بكساز َسٔ فًسظ اا  ج جيٛش تعدٌٜ أٟ بٓد َٔ بٓٛا ٖرٙ ايال٥ح١ دج بكساز َسٔ فًسظ اا  

  ااااز٠ أٚ ايًقإ ايؿسع١ٝ املأتص١ .ااااز٠ أٚ ايًقإ ايؿسع١ٝ املأتص١ .

  

  ((  5959املادٚ ) املادٚ ) 

  ٜتعني تعدٌٜ عكٛا ايعاًَني فا ٜتٛاؾل َع أ هاّ َٚٛاا ٖرٙ ايال٥ح١ .ٜتعني تعدٌٜ عكٛا ايعاًَني فا ٜتٛاؾل َع أ هاّ َٚٛاا ٖرٙ ايال٥ح١ .

  

  ((  6161املادٚ ) املادٚ ) 

  تٓؿر أ هاّ ٖرٙ ايال٥ح١ اعتبازا  َٔ تازٜخ اعتُااٖا َٔ فًظ ااااز٠ .تٓؿر أ هاّ ٖرٙ ايال٥ح١ اعتبازا  َٔ تازٜخ اعتُااٖا َٔ فًظ ااااز٠ .  

  

  

  دلمط اإلدارٚ دلمط اإلدارٚ   ٙ ٙ د ِذٓ المٕاٟح بكزارد ِذٓ المٕاٟح بكزاروالحعٛ / لكد جزٝ اعتىاوالحعٛ / لكد جزٝ اعتىا

  ِـ (ِـ (83428342//44//2525ٔتارٖخ )ٔتارٖخ )  ((  263263رقي )رقي )

  ِـ (ِـ (83428342//77//2525( ٔتارٖخ ) ( ٔتارٖخ )   268268ٔرقي ) ٔرقي ) 
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  املزاجع اليت اصتفٗد وٍّا يف إعداد الالٟخٛاملزاجع اليت اصتفٗد وٍّا يف إعداد الالٟخٛ

  
  األساسي وانالئحة انداخهية نهجًعيات اخلريية نتحفيظ انقرآٌ انكريى .األساسي وانالئحة انداخهية نهجًعيات اخلريية نتحفيظ انقرآٌ انكريى .( اننظاو ( اننظاو   11) ) 

  ( انهىائح واألَظًة انداخهية جبًعية حتفيظ انقرآٌ انكريى بانقىيعية .( انهىائح واألَظًة انداخهية جبًعية حتفيظ انقرآٌ انكريى بانقىيعية .  22) ) 

  ( دراسة انىصف انىظيفي نهجًعيات اخلريية باملنطقة انشرقية " إعداد يعهد اإلدارة فرع املنطقة انشرقية " . ( دراسة انىصف انىظيفي نهجًعيات اخلريية باملنطقة انشرقية " إعداد يعهد اإلدارة فرع املنطقة انشرقية " .   33) ) 

  انتنظيًي االسرتشادي نهجًعيات اخلريية يٍ وزارة انشؤوٌ االجتًاعية .انتنظيًي االسرتشادي نهجًعيات اخلريية يٍ وزارة انشؤوٌ االجتًاعية .( اندنيم ( اندنيم   44) ) 

  ( كتاب َظاو انعًم وانعًال ونىائحه .( كتاب َظاو انعًم وانعًال ونىائحه .  55) ) 

  ( الئحة تنظيى انعًم وانعايهني جبًعية انرب بشرورة .( الئحة تنظيى انعًم وانعايهني جبًعية انرب بشرورة .  66) ) 

  آٌ انكريى مبنطقة انرياض .آٌ انكريى مبنطقة انرياض .رر( الئحة تنظيى انعًم باجلًعية اخلريية نتحفيظ انق( الئحة تنظيى انعًم باجلًعية اخلريية نتحفيظ انق  77) ) 

  اري جبًعية حتفيظ انقرآٌ انكريى باندرعية .اري جبًعية حتفيظ انقرآٌ انكريى باندرعية .( اننظاو اإلد( اننظاو اإلد  88) ) 

  

  

  ،،،،،،  ٔصمٜ اهلل عمٜ ٌبٍٗا ذلىد ٔعمٜ آلْ ٔصخبْ ٔصمئصمٜ اهلل عمٜ ٌبٍٗا ذلىد ٔعمٜ آلْ ٔصخبْ ٔصمي

  


