رٓذف اداسح انًشبسكخ انًدزًيؼيخ انٗ انزؼبٌٔ يغ انًدزًغ انًذَٗ كششيك اعبعٗ فٗ انؼًهيخ انزؼهيًيخ ٔرنك
ثغشع رطٕيش انًدزًغ ٔرمذيّ ػٍ طشيك رمذيى انذػى انًبدٖ ٔانًؼُٕٖ ٔانثمبفٗ نهًذاسط ٔلذ عؼذ االداسح
انٗ انزٕاطم انًغزًش ثًؤعغبد انًدزًغ انًذَٗ ٔانٓيئبد ٔانششكبد ٔانًظبَغ ٔانًٓزًيٍ ثبنؼًهيخ انزؼهيًيخ
ٔلذ اثًش انزؼبٌٔ ػٍ رمذيى انذػى فٗ انكثيش يٍ انًدبالد ػهٗ يغزٕٖ خًيغ انًذاسط ثبالداساد انزؼهيًيخ
ثبالعكُذسيخ ٔيٍ ْزِ انششكبد ٔانًؤعغبد -:
 -1انزؼبٌٔ يغ ْيئخ ثالٌ انذٔنيخ فٗ يدبالد يخزهفخ يثم رذسيت انًذسعيٍ ٔػًم َذٔاد نهطالة
ٔرٕصيغ انحمبئيت انًذسعيخ ٔانظحيخ ٔالبيخ ٔسػ ػًم رٕػٕيخ ٔرشثٕيخ ٔػًم طيبَبد شبيهخ نؼذد
 11يذسعخ ثبداسرٗ انًُزضِ ٔانؼدًٗ .
 -2انزؼبٌٔ انًثًش يغ ششكخ عيذٖ كشيش نزكشيش انجزشٔل (عيذثك) يٍ خالل انزجشػبد نًذاسط
االعكُذسيخ انزٗ رحزبج انٗ طيبَخ أ اخٓضِ أ اعبط ٔالبيذ حفم ػيذ انيزيى ثًكزجخ االعكُذسيخ
عُٕيب ٔانزٗ يزى ثٓب رٕصيغ ٔخجبد ٔشُطخ يذسعخ ٔاَشطّ فُيّ ٔثمبفيخ
 -3انزؼبٌٔ االكبديًيخ انؼشثيخ انجحشيخ نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕخيب فٗ انزجشع ثبعبط يذسعٗ نؼذد يٍ يذاسط
ثشج انؼشة ٔانؼبيشيخ
 -4ششكخ انششق االٔعط نهظٓبسيح انزٗ لبيذ ثؼًم طيبَخ شبيهخ نًذسعزيٍ ثبنؼدًٗ ًْٔب انذخيهخ
االثزذائيخ انًشزشكخ ٔيذسعخ انذخيهخ االػذاديخ ثُبد .
 -5يؤعغخ اَب يظشأيخ لبيذ ثبنزجشع ثغذاد يظشٔفبد نطالة ثؼذد يٍ انًذاسط ػهٗ يغزٕٖ
االعكُذسيخ .
 -6خًؼيخ اطذلبء يشػٗ انغشطبٌ لبيذ ثزٕصيغ ػشش االف شُطّ يذسعيخ .
ٔ -7كزنك يزى انزُغيك يغ االلغبو ثبالداسد انزؼهيًيخ السعبل انًشبسكبد انزٗ رزى داخم انًذاسط ػٍ
طشيك انًدزًغ انًذَٗ انًٓزًيٍ ثبنؼًهيخ انزؼهيًيخ
ْ -1يئخ رشيذصٔو انغٕيغشيخ لبيذ ثزُفيز يششٔع (رؼضيض ٔرمذيى انذػى انُفغٗ نالطفبل ثبداسرٗ ٔعط
ٔثشج انؼشة)
 -9انٓالل االحًش انًظشٖ رُفيز ٔسػ ػًم (طحخ ٔعاليخ) ثبنًذاسط
 -11انٓيئخ انؼبنًيخ نهكزبة ٔانغُخ ٔاالػدبص انؼهًٗ لبيذ ثؼذح ٔسػ ػًم نهًؼهًيٍ ػهٗ يغزٕٖ
انًحبفظخ ثؼُٕاٌ (االػدبص انؼهًٗ فٗ انمشاٌ انكشيى ٔانغُخ )
 -11يؤعغخ اَدبص يظش رُفيز فؼبنيبد ثشَبيح اَدبص (رٓيئخ انفشص االلزظبديخ نهشجبة انًظشٖ نطالة
انًذاسط)
 -12كًب رى انزؼبٌٔ يغ خًؼيخ لهٕة يثًشح فٗ دػى يذسعزٗ انُٕس نهًكفٕفيٍ ثضيضيُيب ٔيحشو ثك
ثبخٓضح انحبعت ٔثشايم
 -13خًؼيخ اعكُذسيخ نالعًُذ (ريزبٌ ) ثظيبَخ شبيهخ نًذسعخ ٔادٖ انمًش االثزذائيخ ٔايذادْب
ثبالحزيبخبد انالصو ٔرغذيذ يظشٔفبد نهطالة انغيش لبدسيٍ
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يؤعغخ اخيبل يظش ثبنزؼبٌٔ يغ يؤعغخ يظش انخيش لبيذ ثزُفيز يششٔع ليى ٔحيبح نغشط انميى
ٔاالردبْبد انظحيحخ نطالة انًذاسط
يؤعغغخ حغٍ ػجبط حهًٗ لبيذ ثذػى ثؼغ يذاسط االداساد ثًبكيُبد رظٕيش ٔيغبػذح ثؼغ
انطالة فٗ رغذيذ انًظشٔفبد ٔششاء انًالثظ
خًؼيخ ػٌٕ انشحًٍ انخيشيخ لبيذ ثفزح لبػبد سيبع اطفبل ثبداسح ثشج انؼشة نزخفيف انكثبفخ
انطالثيخ ٔيُغ انزغشة يٍ انزؼهيى
خًؼيخ انحغيُٗ انخيشيخ لبيذ ثفزح لبػبد سيبع اطفبل ثبداسح ثشج انؼشة نزخفيف انكثبفخ انطالثيخ
ٔيُغ انزغشة يٍ انزؼهيى
ششكخ ييبِ انششة ثبالعكُذسيخ لبيذ ثؼًم َذٔاد رٕػيخ نطالة انًذاسط نهًحبفظخ ػهٗ ييبِ
انششة ٔطشق االعزخذاو انغهيًخ ٔانُظبفخ انشخظيخ
ششكخ عيذٖ كشيش نزٕنيذ انكٓشثبء لبيذ ثذػى ثؼغ يذاسط عيذ٘ كشيش ثبخٓضح حبعت ٔيمبػذ
نهطالة
كهيخ انزشثيخ ثدبيؼخ االعكُذسيخ لبيذ ثزُفيز يششٔع (انششاكخ ثيٍ انًذاسط ٔاندبيؼخ) داخم
انًذاسط نشفغ كفبءح انؼًهيخ انزؼهيًيخ ْٔٗ احذ انًششٔػبد انًذػٕيخ يٍ االرحبد االٔسثٗ حيث رى
رُفيز اَشطّ انًششٔع انًزؼهمخ ثذساعخ احزيبخبد انًذاسط ٔدػى لذسارٓب
يفٕػيخ انالخئيٍ لبيذ ثؼًم  11يؼًم حبعت آنٗ يدٓضح داخم ثؼغ انًذاسط
انزؼبٌٔ يغ ثؼغ سخبل االػًبل نؼًم طيبَخ شبيهخ نًذسعخ انشيخ انؼجبعٗ االثزذائيخ ثبداسح ٔعط.

ٔيغزًش انزؼبٌٔ ثيٍ اداسح انًشبسكخ انًدزًؼيخ ٔ انًدزًغ انًذَٗ ٔانٓيئبد ٔانششكبد ٔانًظبَغ ٔانًٓزًيٍ
ثبنؼًهيخ انزؼهيًيخ نهُٕٓع ثبنؼًهيخ انزؼهيًيخ .
ٔرزمذو اداسح انًشبسكخ انًدزًؼيخ َيبثخ ػٍ االعزبرح انفؼهٗ ٔكيهخ انٕصاسح ٔاالعزبر انفبػم يذيش ػبو اداسح
انًشبسكخ انًدزًؼيخ ثخبنض انشكش ٔانزمذيش نهغبدح االفبػم ٔيًثهٗ انششكبد ٔانٓيئبد نذػًٓى انًغزًش
نهُٕٓع ثبنؼًهيخ انزؼهيًيخ

مـديـر عام اإلدارة
ناصف ماهــــر
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