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انغٕدح ( :) Quality
ْٔ ٙػجبسح ػٍ يغًٕػخ يٍ انًؾبٔس انًزشاثطخ ٔانزٚ ٙزى رُفٛزْب ػجش ػذد يٍ انًؼبٛٚش ٔانًئششاد ٔانخظبئض ،ؽٛش رٕفش فكـــش اداس٘
يزطٕس نزفؼٛم رؾغ ٍٛعٕدح أداء يخشعبد انزؼهٛى األكبد ًٙٚانغبيؼ ٙانًزًٛض ٔرٔ انكفبءح ٔ انًٓبسح انؼبنٛخ يٍ خالل رطٕٚش األداء األكبدًٙٚ
نٛزغُٗ نّ ثؼذ رخشعّ اإلَخشاؽ ف ٙعٕق انؼًم ٔ ْٕ يب ٚؼشف ثُظبو انغٕدح ٔ،ثبنزبن ٙعزكٌٕ نذٚخ انمذسح ػهٗ انزكٛف ف ٙثٛئزّ األكبدًٛٚخ
ٔثٛئخ انؼًم ف ٙعٕق انؼًم إلكزغبة سػب انًغزفٛذ ٍٚف ٙانمطبػ ٍٛانؼبو ٔانخبص .
يؼًٌٕ َظبو انغٕدح  Quality Managementإلداسح انغٕدح ثبنجشَبيظ ْٕ ػجبسح ػٍ:
 رمٛٛى دٔس٘ نأللغبو انؼهًٛخ انًغئنخ ػٍ انجشَبيظ نزؾغ ٍٛعٕدرّ
 رؾذٚذ َمبؽ انؼؼف ٔانمٕح ف ٙػًهٛبد انزؼهٛى ٔ انزؼهى .
 ػًم َذٔاد نهزٕػٛخ ٔ رذسٚت أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔ يؼبَٔٓٛى .
 دساعخ ؽبعخ عٕق انؼًم .
ٔ ػغ آنٛخ نهًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔ اَشبء َظبو فؼبل إلداسح انغٕدح .
 رمٕٚى يخشعبد انًمشس ٔ دٔسِ ف ٙرؾمٛك أْذاف انجشَبيظ ٔ يخشعبرّ .
 رؾغ ٍٛانغٕدح ثبنًمبسَخ ثبنجشايظ انًًبصهخ نهغبيؼبد األخشٖ
 ارغبق انًخشعبد انزؼهًٛٛخ ثبنًؼبٛٚش األكبدًٛٚخ نهجشَبيظ
 رؾغ ٍٛيغزٕ٘ انخشٚغ ٍٛنٛزفك يغ رٕلؼبد عٕق انؼًم .

يٓبو انهغبٌ اإلعزشبسٚخ نجشَبيظ األساػٔ ٙانًٛبح
نغُخ انغٕدح ٔاالػزًبد:
















يشاعؼخ ٔرطٕٚش سعبنخ ٔأْذاف ٔانغًبد انًًٛضح نهجشَبيظ .
رٕفٛش األدنخ ٔانٕصبئك انخبطخ ثبنًؼبٛٚش.
اػذاد انًهفبد نهًؼبٛٚش ٔرٕصٛمٓب ٔرظُٛفٓب ٔرشرٛجٓب ٔفك انًًبسعبد انًزؼًُخ.
اعزخذاو أدٔاد انزؾمك ٔانمٛبط ثبنًؼبٛٚش.
رخطٛؾ ٔاعشاء انذساعخ انزارٛخ نهجشَبيظ ثٕاعطخ نغبٌ انًؼبٛٚش.
اعزكًبل ٔصٛمخ انًمبٛٚظ انخبطخ ثبنًؼبٛٚش.
كزبثخ رمشٚش انذساعخ انزارٛخ.
كزبثخ انزمشٚش انغُٕ٘ نهجشَبيظ.
انزؤكذ يٍ اػذاد رٕطٛف انجشَبيظ ٔانًمشساد ٔفك ًَبرط انٓٛئخ انٕؽُٛخ نهزمٕٚى ٔاالػزًبد األكبد.ًٙٚ
انزؤكذ يٍ اػذاد رمبسٚش انًمشساد ٔاعزٛفبئٓب.
رؾذٚذ ٔالزشاػ انًئششاد انخبطخ ثبنًؼبٛٚش.
اػذاد انًمبسَبد انًشعؼٛخ نهًئششاد.
سفغ انزٕطٛبد انٗ يغهظ انهغُخ انفشػٛخ ف ٙػٕء انزمبسٚش ٔيب أعفشد ػُّ يٍ َزبئظ.
انزؤكذ يٍ رُفٛز انزٕطٛبد.
اإلػذاد ٔانًشبسكخ ف ٙصٚبساد انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ.
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نغُخ انمٛبدح ٔانؾٕكًخ:










رزؾمك انهغُخ يٍ يالءيخ انٓٛكم انزُظ ًٙٛنهجشَبيظ ٔأَشطزّ ٔاشزًبنخ ػه ٙاإلداساد االعبعٛخ
اعزؾذاس انهغُخ نكٛبَبد عذٚذح (يضم اداساد أٔ ٔؽذاد أٔ نغبٌ ٔغٛشْب).
اعزخذاو انٕعبئم انًُبعجخ ٔانًزؼذدح ف ٙاإلػالٌ ػٍ انٓٛكم انزُظ ًٙٛنألؽشاف انًؼُٛخ.
اػذاد رٕطٛف ٔظٛف ٙنغًٛغ ٔظبئف انًزؼهمخ ثبنجشَبيظ ٚؾذد انًغئٕنٛبد ٔاالخزظبطبد ثذلخ.
رؾذٚذ يذ٘ انزضاو اداسح انجشَبيظ ثبنزٕطٛف انٕظٛف ٙيٍ خالل رمشٚش َظف عُٕ٘.
انزُغٛك يغ انجٕاثخ اإلنكزشَٔٛخ ف ٙاربؽخ انًؼهٕيبد انكبفٛخ ػٍ انجشَبيظ ف ٙانٕعبئم انًخزهفخ (يضم انًٕلغ اإلنكزشَٔ – ٙيٕالغ
انزٕاطم اإلعزًبػٔ ٙاألدنخ ٔانكزٛجبد ٔغٛشْب).
رؾذٚش ٔرُٕٚغ انًؼهٕيبد انخبطخ ثبنجشَبيظ ثظفخ دٔسٚخ.
رزؾشٖ انهغُخ انًظذالٛخ ف ٙاإلػالَبد ٔانًؼهٕيبد انًُشٕسح ػٍ انجشَبيظ.
انشد ػه ٙانزغبإالد ٔاالعزفغبساد انخبطخ ثبنطالة ٔأٔنٛبء األيٕس فًٛب ٚزؼهك ثبنجشَبيظ
نغُخ انًٕاسد انًبنٛخ:












اػذاد رمشٚش يٕصك ٔيؼزًذ ثًظبدس رًٕٚم انجشَبيظ يغ رٕػٛغ يذٖ كفبٚزٓب نزؾمٛك سعبنخ ٔأْذاف انجشَبيظ.
اػذاد لبئًخ يؼزًذح ثجُٕد اإلَفبق ػه ٙانجشَبيظ.
اػذاد رمشٚش يبن ٙيؼزًذ ٔيٕصك ثبنًمبسَخ ث ٍٛثُٕد اإلَفبق انفؼهٔ ٙثُٕد انًٛضاَٛخ.
اػذاد ٔصٛمخ انزمذٚش انكً ٙنمبػبد انزذسٚظ ٔانًؼبيم ٔانزغٓٛالد انفُٛخ انذاػًخ ثبنجشَبيظ يغ رٕػٛغ يذٖ يالئًزٓب ألػذاد ؽالة
انجشَبيظ.
اػذاد خطخ طٛبَخ نهمبػبد ٔانًؼبيم ٔاألعٓضح ٔانزغٓٛالد انذاػًخ نهجشَبيظ ٔرذػًٓٛب ثؼمٕد طٛبَخ يٕصمخ.
اػذاد لبئًخ ثزغٓٛضاد األيٍ ٔانغاليخ انخبطخ ثبنجشَبيظ.
رٕفٛش أيبكٍ ٔرغٓٛالد يبدٚخ نًًبسعخ األَشطخ األكبدًٛٚخ نطالة انجشَبيظ.
اػذاد رمشٚش يؼزًذ ثبنًكزجخ يٍ ؽٛش انزغٓٛضاد ٔانًغبؽخ ٔانخذيبد انًٛغشح نطالة انجشَبيظ.
انزؤكذ يٍ رٕفش أعٓضح ؽبعت آن ٙثُغجخ رزٕافك يغ ػذد انطالة نزؾمٛك َٕارظ انزؼهى انًغزٓذفخ ثبنجشَبيظ
اػذاد رمشٚش ثؤَٕاع ٔٔعبئم االرظبالد ٔركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔيذٖ كفبٚزٓب نهطالة نزؾمٛك َٕارظ انزؼهى انًغزٓذفخ.
نغُخ انًؼبٛٚش األكبدًٛٚخ:












رؾذٚذ يٕاطفبد انخشٚظ.
اػذاد آنٛخ نًشاعؼخ يٕاطفبد انخشٚظ ٔرؾذٚضٓب ثظفخ دٔسٚخ.
رٕػٛخ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔيؼبَٔٓٛى ٔانؼبيه ٍٛثبداسح انجشَبيظ ثبنًؼبٛٚش األكبدًٛٚخ انًزجُبِ.
رطجٛك انًؼبٛٚش األكبدًٛٛٚخ انخبطخ ثبنجشَبيظ ٔػًبٌ اإلنزضاو ثٓب.
رؾمٛك انزٕافش ث ٍٛانًؼبٛٚش األكبدًٛٚخ انزٚ ٙزجُبِ انجشَبيظ ٔث ٍٛسعبنزّ ٔأْذافّ.
اعزؾذاس آنٛبد سعًٛخ نزؤكذ يٍ رؾمٛك يخشعبد انزؼهى انًغزٓذفخ ثبنجشَبيظ.
دػٕح األؽشاف انًغزًؼٛخ راد انظهخ نهًشبسكخ ف ٙرظًٛى انجشَبيظ.
االعزؼبَّ ثًشاعؼ ٍٛخبسع ٍٛف ٙانزخظض نًشاعؼخ ْٛكم ٔيؾزٕٚبد انجشَبيظ.
ٔػغ عذٔل صيُ ٙيخطؾ نًشاعؼخ انجشَبيظ.
يشاعؼخ رٕطٛف انجشَبيظ ٔانًمشساد ثٕاعطخ يشاعؼ ٍٛداخهٔ ٍٛخبسع.ٍٛ
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اعزخذاو َزبئظ انًشاعؼخ ف ٙرؾذٚش ٔرطٕٚش انجشَبيظ يغ ػًبٌ يٕاكجخ انززطٕساد انؼبنًٛخ انؾذٚضخ ف ٙانجشايظ انًُبظشح.
نغُخ االسشبد االكبد:ًٗٚ








َشش صمبفخ اإلسشبد األكبدٔ ًٗٚأًْٛزّ .
اإلششاف ػهٗ رطجٛك اعشاءاد ٔرؼهًٛبد اإلسشبد األكبدٔ ًٗٚيزبثؼخ رنك.
رٕصٚغ انطالة ػهٗ انًششذ ٍٚاألكبد ًٍٛٛٚثبنجشَبيظ ٔاػالٌ رنك فٗ عذأل نهطالة يغ يشاػبح انؼذانخ انزبيخ فٗ عٛبعخ انزٕصٚغ.
رؼشٚف انطالة ثًششذٓٚى ٔثؤًْٛخ ػًهٛخ اإلسشبد.
ؽش انطالة ػهٗ يشاعؼخ انًششذ األكبد ًٗٚخالل عبػبد اإلسشبد األكبد ًٗٚانًؼهُخ ثبنغذٔل انذساعٗ.
يزبثؼخ انؾذ األلظٗ نزؾًٛم انًششذ األكبد ًٗٚيٍ ؽالة انجشَبيظ ثؾٛش ال ٚزغبٔص  03ؽبنت ٔٚغٕص نهغُخ انفشػٛخ إلداسح انجشَبيظ
فٗ ؽبالد انؼشٔسح صٚبدح ػذد انطالة ٔفمب نألػجبء انزذسٚغٛخ ألػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنجشَبيظ.
نغُخ يزبثؼخ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔيؼبَٔٓٛى:












رطجٛك انًًبسعبد انخبطخ ثًؼٛبس أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنذساعخ انزارٛخ.
انزؤكذ يٍ رٕافك انُغجخ ث ٍٛأػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ /انٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔانطالة ثبنجشَبيظ.
رؾذٚذ ؽبالد انفبئغ أٔانؼغض ٔارخبر اإلعشاءاد انشعًٛخ ٔانًؼزًذح نهزؼبيم يؼٓب ػه ٙانُؾٕ انز٘ ٚغبػذ ػهَ ٙغبػ انؼًهٛخ
انزؼهًٛٛخ.
رؾذٚذ يزٕعؾ انؼجئ انزذسٚغٗ ألػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ.
رطجٛك يؼبٛٚش يؼزًذح ٔيؼهُّ الخزٛبس أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ انًشبسك ٍٛف ٙرذسٚظ انًمشساد انذساعٛخ عٕاء كبَذ ثبنهغخ انؼشثٛخ
أٔ ثبنهغبد األعُجٛخ األخشٖ.
ؽش أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ انًشبسك ٍٛف ٙانؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ نهجشَبيظ ػهٗ انزفبػم يغ لطبػبد انًغزًغ راد انؼاللخ ثبنجشَبيظ.
لٛبط اإلؽزٛبعبد انزذسٚجٛخ ألػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔطٛبغزٓب فٗ طٕسح خطخ يؼزًذح.
اػذاد انٛخ يٕػٕػٛخ ٔيؼزًذح ٔيفؼهخ نزؾفٛض ٔيؾبعجخ اػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔيؼبَٔٓٛى ؽجمب نزمٛٛى االداء.
اػذاد آن ّٛيؼزًذِ ٔرفؼٛهٓب نزمٛٛى أداء أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ.
لٛبط سػب أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔيؼبَٔٓٛى يٍ خالل اعهٕة االعزمظبء
نغُخ انزذسٚت انًٛذاَٗ ٔيشبسٚغ انزخشط:












رؾذٚذ سإٚخ ٔسعبنخ ٔأْذاف ثشَبيظ انزذسٚت انًٛذاَ.ٙ
رؾذٚذ يٕاطفبد ٔخظبئض اإلششاف انًٛذاَٙ؛ اعزُبدا انٗ يؼبٛٚش انغٕدح ٔانزطٕٚش األكبد.ًٙٚ
اػذاد األدٔاد انالصيخ نهًزبثؼخٔ ،اإلششاف انًٛذاَ ٙيٍ لجم أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ
رُظٛى دٔساد رذسٚجٛخ ف ٙيؼبٛٚش اإلشش اف انًٛذأَ ،ٙيذٖ ايكبَٛخ رطجٛك انًؼبٛٚش انؼبنًٛخ فْ ٙزا انًغبل ،أٔ االعزفبدح يُٓب.
انزٕاطم يغ يششفٔ ٙيغئٕن ٙانًئعغبد انؾكٕيٛخ ٔانخبطخ يٍ أعم انزُغٛك فًٛب ٚزؼهك ثزذسٚت ؽالة انجشَبيظ.
رؾذٚذ يٕالغ انزذسٚت انًٛذاَ ٙف ٙكم فظم دساعٔ ٙرٕصٚغ انطالة ػهٓٛب ثطشٚمخ ػبدنخ نهغًٛغ.
انزُظٛى ٔاإلششاف ػهٗ ػمذ اعزًبػبد انزذسٚت انًٛذاَ.ٙ
يُبلشخ انمؼبٚب انز ٙلذ ٕٚاعٓٓب ثؼغ انطالة أصُبء انزذسٚت انًٛذاَٙ
اػذاد انزمشٚش انفظه ٙػٍ ثشَبيظ انزذسٚت انًٛذاَ.ٙ
رمٛٛى انزذسٚت انًٛذاَٗ نطالة انجشَبيظ.
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ػًم َذٔاد رٕػٕٚخ ٔرؼشٚفٛخ ثًشبسٚغ انزخشط نطالة انًغزٕ٘ انضبنش.
ٔػغ آنٛخ ٔاػؾخ نزُفٛز ٔ رمٛٛى انًششٔع.
اعزالو ػُبٔ ٍٚانًشبسٚغ انًمزشؽخ يٍ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ف ٙاأللغبو انًؼُٛخ ٔاخزٛبس انًُبعت يُٓب ؽغت خطخ انجشَبيظ.
اعزالو ػُبٔ ٍٚانًشبسٚغ انًمزشػ رُفٛزْب نهجشَبيظ ٔرٕصٚؼٓب ػهٗ انطالة ثًب ٚزُبعت يغ لذساد انطالة ٔاإليكبَبد انًزبؽخ
اخزٛبس نغبٌ انًُبلشخ األٔنٛخ ٔانُٓبئٛخ ٔٔػغ عذٔل نٓب.
اإلششاف ػهٗ يُبلشبد انًشبسٚغ ٔسفغ انذسعبد انُٓبئٛخ نكُزشٔل انًغزٕ٘ انشاثغ.
اسشبد ؽالة انجشَبيظ نظٛبغخ يشبسٚغ انزخشط انًزًٛضح فٗ طٕسح رظهؼ نُششْب فٗ انًغالد انؼهًٛخ انًزخظظخ أٔ رمذًٓٚب
كجشاءح اخزشاع.
رشغٛغ سٔػ انًُبفغخ نذٖ ؽالة انجشَبيظ أطؾبة انًششٔػبد انًزًٛضح ػهٗ انًشبسكخ فٗ انًغبثمبد انؼهًٛخ انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ
نغُخ األَشطخ انطالثٛخ:












رشغٛغ انطالة ػهٗ انجؾش انؼهًٔ ٙانًشبسكخ ف ٙاألَشطخ انؼهًٛخ.
يزبثؼخ رٕفٛش األدٔاد ٔانخبيبد انالصيخ نألَشطخ انؼهًٛخ.
رمذٚى انذػى انفُٔ ٙانًبن ٙنزغغٛم ثشاءاد االخزشاع ٔانًهكٛبد انفكشٚخ نهطالة.
رًُٛخ انمذساد انؼهًٛخ ٔاالثزكبسٚخ نطالة انجشَبيظ
دػى َٕاد٘ انؼهٕو ٔانغًؼٛبد انؼهًٛخ ٔانؼًم ػهٗ رٕفٛش انذػى انًبد٘ ٔانفُ ٙنًٓب.
انؼًم ػهٗ رٕفٛش فشص انزجبدل انؼهً ٙانطالث ٙداخم ٔخبسط انٕؽٍ.
انؼًم ػهٗ َشش األثؾبس ٔاالثزكبساد انطالثٛخ ف ٙانًغالد انؼهًٛخ.
رُظى أَشطخ راد ؽجٛؼخ ػهًٛخ رخذو يغبل انذساعخ فٗ انجشَبيظ ،أ ركٌٕ يشرجطخ ثبنؼهٕو ثٕعّ ػبو.
رطهغ انطهجخ ػهٗ كم يب ْٕ عذٚذ فٗ يغبالد رخظظٓى.
رٓزى ثزطٕٚش ٔيزبثؼخ عٛش انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ.
نغُخ انمٛبط ٔانزمٕٚى:










ٔػغ انًُبرط انًخزهفخ انزٗ رغزخذو نزمٛٛى أَشطخ انجشَبيظ انًخزهفخ ثغبَجٓٛب األكبدٔ ًٗٚاإلداسٖ فٗ ػٕء انًؼبٛٚش انزٗ ؽذدرٓب
انٓٛئخ انمٕيٛخ نؼًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاالػزًبد.
رؾهٛم َزبئظ انمٛبط ٔانًزبثؼخ ٔانزمٕٚى نكبفخ األَشطخ األكبدًٛٚخ ٔانجؾضٛخ ٔاإلداسٚخ ٔانخذيٛخٔ ،سطذ انغهجٛبد ٔاإلٚغبثٛبد داخم
انجشَبيظٔ ،اػذاد رمشٚش ثٓب يشفٕع ثبنًمزشؽبد نزطٕٚش أداء انجشَبيظ نزؼضٚض عٕدح انزؼهٛى ٔرؾغ ٍٛيخشعبد انزؼهى نذٖ انطالة،
ٔكخطٕح أعبعٛخ نهزؤْٛم نالػزًبد ،نشفؼٓب نهغُخ انفشػٛخ إلداسح انجشَبيظ.
اعشاء انذساعبد انالصيخ نزمٛٛى ٔرمٕٚى َظبو االيزؾبَبد ثبنجشَبيظ ٔسفغ رمبسٚش ثشؤَٓب نإلداسح انؼهٛب نهغُخ انفشػٛخ إلداسح انجشَبيظ
يشفٕػخ ثًمزشؽبد انزطٕٚش انالصيخ نزنك.
اػذاد يٛضبق نُظى رمٕٚى أداء انطالةٚ ،زؼًٍ عًٛغ انمٕاػذ ٔانهٕائؼ ٔانمٕاَ ٍٛانًُظًخ نؼًهٛخ انزمٕٚى
يُبلشخ رمبسٚش لٛبط انشػب نغًٛغ أؽشاف يغزًغ انجشَبيظ انذاخهٔ ٙانخبسعٔ ٙارخبر انمشاساد ٔاإلعشاءاد نشفغ يغزٕٖ انشػب.
اػذاد رمبسٚش ػٍ َزبئظ االيزؾبَبد ٔاؽظبئٛبرٓبٔ ،سفؼٓب نهغُخ انفشػٛخ إلداسح انجشَبيظ.
ا نزؾمك يٍ يخشعبد انزؼهى انًغزٓذفخٔ ،يغبس انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ فٗ ارغبْٓب انغهٛى يٍ خالل انزغزٚخ انشاعؼخ انزٗ رزٕفش يٍ خالل
االعزجٛبَبد َٔزبئظ رمشٚش انًمشساد انذساعٛخ ٔيٍ خالل يهف انًزبثؼخ انخبص ثكم يمشسٔ ،رمبسٚش َزبئظ االيزؾبَبد ٔاؽظبئٛبرٓب،
ٔكزنك يٍ خالل انًمبثالد انشخظٛخ نهطهجخ ٔانًالؽظخٔ ،سطذ َمبؽ انمٕح ٔانؼؼف فٗ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ٔاػذاد رمشٚش َٓبئٗ ػُٓب
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ٔسفؼّ نهغُخ انفشػٛخ إلداسح انجشَبيظ نًُبلشزّ نزفبدٖ انغهجٛبد ٔرظؾٛؼ يغبسْب فٗ ػٕء َزبئظ انؼًهٛخ انزمًٕٛٚخ ٔرذػٛى َمبؽ
انمٕح
ٔػغ يؼبٛٚش اخزٛبس سئٛظ انكُزشٔل ٔأػؼبئّ ٔنغبٌ عٛش االيزؾبَبد ٔسإعبء انهغبٌ ٔانًالؽظ ٍٛثبنزُغٛك يغ أ.دٔ /كٛم انكهٛخ
نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالةٔ ،فمب نهمٕأَ ٍٛانهٕائؼ انًُظًخ نزنك ٔسفؼٓب ان ٙانهغُخ انفشػٛخ إلداسح انجشَبيظ.
يزبثؼخ رُفٛز خطخ عٛش االيزؾبَبد.
ٔػغ انًٕاطفبد انمٛبعٛخ نٕسلخ أعئهخ االيزؾبٌ
نغُخ يزبثؼخ ٔرطٕٚش انجشَبيظ:























رطجٛك انًًبسعبد انخبطخ ثًؼٛبس انزؼضٚض ٔانزطٕٚش ٔيؼٛبس يئششاد َغبػ انجشَبيظ ثبنذساعخ انزارٛخ.
اػذاد خطخ يؼزًذح ٔيؼهُخ نزطٕٚش ٔرؼضٚض انجشَبيظ
انزؾذٚذ انذلٛك نًغبالد انزطٕٚش ٔانزؼضٚض
رمٛٛى يشدٔد ػًهٛخ انزطٕٚش ٔانزؼضٚض فٗ انزطجٛك انؼًهٗ
رؾذٚذ ػُبطش انغٕدح ف ٙانجشَبيظ ٔرنك ثًمبسَزّ ثجشايظ اخشٖ ثُفظ انًئعغخ
ٔيشاعؼخ رُفٛز خطؾ انزؾغٔ ٍٛاثشاص ػُبطش انغٕدح ثبنجشَبيظ
اػذاد انٛخ يؼزًذح ٔيؼهُخ نٕعبئم انزؾفٛض ٔانًغبئهخ ٔانًشاعؼخ انذٔسٚخ نٓب
اػذاد لبئًخ ثبأليضهخ انفؼهٛخ نهضٕاة ٔانؼمبة
رؾذٚذ انغٓبد انًغئٕنخ ػٍ اعشاءاد انًغؤنخ ٔانًؾبعجخ ألػؼبء اإلداسح األكبدًٛٚخ ٔانزُفٛزٚخ نهجشَبيظ ٔأػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ
ٔيؼبَٔٓٛى
رؾذٚش االنٛبد انًغزخذيخ ؽبنٛب نضٚبدح فبػهٛخ َظى انًغؤنخ ٔانًؾبعجخ ألػؼبء اإلداسح األكبدًٛٚخ ٔانزُفٛزٚخ نهجشَبيظ ٔأػؼبء
ْٛئخ انزذسٚظ ٔيؼبَٔٓٛى
اػذاد لبئًخ ثًئششاد َغبػ انجشَبيظ
رٕفٛش يمشساد يٓبسٚخ نزًُٛخ انمذساد االثزكبسٚخ نهطالة
رطٕٚش انزذسٚت انًٛذاَٗ
يزبثؼخ يؼذل انزغغٛم ف ٙثشايظ انذساعبد انؼهٛب ثبنًئعغخ
رمٕٚخ انشٔاثؾ ث ٍٛانجشَبيظ ٔث ٍٛانجشايظ انًًبصهخ ثبنغبيؼبد األخشٖ ػٍ ؽشٚك رُظٛى انُذٔاد ٔٔسػ انؼًم ٔانًئرًشاد
ٔانهمبءاد انؼهًٛخ داخم انغبيؼخ ٔيزبثؼزٓب يغ انغٓبد راد انؼاللخ ٔانًشبسكخ ف ٙاإلششاف ػهٓٛب ٔسفغ رٕطٛبرٓب انٗ انٕصاسح
نزٕصٚؼٓب ػهٗ انغبيؼبد ٔانغٓبد راد انؼاللخ ثًٕػٕع انًئرًش.
انًغبًْخ ف ٙرؾمٛك سإٚخ ٔسعبنخ انجشَبيظ ثؤٌ ركٌٕ ف ٙيظبف انجشايظ انزؼهًٛٛخ انًؼزًذح دٔنٛب ٔاظٓبس انجشَبيظ ػهٗ انخشٚطخ
انذٔنٛخ ػٍ ؽشٚك يشبسكبد انطالة ٔأػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ف ٙانًئرًشاد ٔانُذٔاد ٔٔسػ انؼًم ٔرُظٛى انهمبءاد انؼهًٛخ
ػًم اإلؽظبئٛبد ٔثُبء لٕاػذ ثٛبَبد ػٍ انًشبسكبد ف ٙانًئرًشاد ٔانُذٔاد ٔٔسػ انؼًم ٔػٍ انًئرًشاد انز ٙرُظًٓب اداسح
انجشَبيظ.
انزؼبٌٔ يغ لطبػبد انغبيؼخ نهؾظٕل ػهٗ انًٕافمبد انالصيخ إللبيخ انفؼبنٛبد انؼهًٛخ.
رغٓٛم ٔرطٕٚش اعشاءاد ؽؼٕس أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔؽالة انجشَبيظ نهًئرًشاد ٔانُذٔاد ٔٔسػ انؼًم
فزؼ لُٕاد رٕاطم يغ انغبيؼبد األخشٖ ٔانًشاكض انجؾضٛخ انؼبنًٛخ ػٍ ؽشٚك األعبرزح انضائش.ٍٚ
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يٓبو يذٚش انجشَبيظ












رشكٛم فشٚك انذساعخ انزارٛخ نهجشَبيظ يٍ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔانغٓبص اإلداسٖ يٍ األلغبو انؼهًٛخ انزبثؼخ
نهجشَبيظ العزٛفبء يؼبٛٚش االػزًبد انخبطخ ثبنجشَبيظ.
ػًم اعزًبع شٓشٖ نهغُخ انفشػٛخ إلداسح انجشَبيظ ثشئبعخ انغٛذ األعزبر انذكزٕس /ػًٛذ انكهٛخ أٔ يٍ ُٕٚة ػٍ عٛبدرّ نًُبلشخ
لؼبٚب انجشَبيظ انًخزهفخ يغ ػشع يؾؼش انغهغخ ػهٗ انهغُخ انؼهٛب نهجشايظ ثبنكهٛخ.
ٔػغ انًٛضاَٛخ انغُٕٚخ نهجشَبيظ نزؾمٛك َٕارظ انزؼهى انًغزٓذفخ نهجشَبيظ يزؼًُخ يكبفآد فشٚك انؼًم ثبنجشَبيظ.
ًْضح انٕطم ثٔ ٍٛؽذح ػًبٌ انغٕدح ٔاأللغبو انؼهًٛخ انزبثؼخ نهجشَبيظ.
ػشع يمزشػ انمبئً ٍٛثبنزذسٚظ نًمشساد انجشَبيظ ؽجمب نهًؼبٛٚش انًؾذدح يٍ لجم يغهظ اداسح انجشَبيظ.
اإلششاف ػهٗ ٔػغ انغذأل انذساعٛخ انخبطخ ثًمشساد انجشَبيظ.
يزبثؼخ رفؼٛم انغبػبد انًكزجٛخ انخبطخ ثبنغبدح أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ انًشبسك ٍٛثبنجشَبيظ.
يزبثؼخ رفؼٛم اإلسشبد األكبد.ًٗٚ
رشكٛم نغُخ انًشاعؼخ ٔانزطٕٚش نهجشَبيظ.
يشاعؼخ خطخ انزطٕٚش نهجشَبيظ انًؼذح يٍ لجم نغُخ انًشاعؼخ ٔانزطٕٚش.
اإلششاف انزبو ػهٗ اػذاد يهف انزمذو إلػزًبد انجشَبيظ يٍ انٓٛئخ انمٕيٛخ نؼًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔ االػزًبد
يؼبٛٚش اخزٛبس يذٚش انجشَبيظ

ٔافك يغهظ كهٛخ انضساػخ انًٕلش ثغهغزّ ثزبسٚخ  9312/11/11ػهٗ اػزًبد يؼبٛٚش اخزٛبس يذٚش انجشَبيظ انزؼهٔ ًٗٛيئششاد انمٛبط
ٔػهٗ انًٓبو انًكهف ثٓب يذٚش انجشَبيظ ثُبء ػهٗ يمزشؽبد األلغبو انؼهًٛخ.

